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Sammanfattning 

Denna studie utgjorde examensarbetet för två civilingenjörsstudenter, vilket bedrevs på 

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) under våren 2014. Studien var en del i ett större internt 

projekt på Energimyndigheten, Energisystemet efter 2020, och initierades av studenternas 

handledare, tillika extern kvalitetssäkrare till Energimyndighetens projekt. Studien kommer 

att fungera som underlag till den scenarioanalys som ska göras under hösten 2014 inom 

Energimyndighetens projekt. 

Syftet med studien var att kartlägga energiscenarion som publicerats sedan 1970-talet, för att 

skapa ett underlag som kan användas vid Energimyndighetens framtida 

scenarioframställning. Studiens mål var följaktligen att skapa ett ramverk för utformning av 

framtidsscenarier. 

Genom en kartläggning av ett 30-tal energiscenarion identifierades ett antal 

scenarioparametrar och framgångsindikatorer, och ett antal hypoteser formulerades 

angående relationerna mellan dessa. Dessa testades sedan på fallstudier – 12 scenarion av det 

ursprungliga 30-talet valdes ut. Scenarioparametrarna är uppdelade i fyra olika 

parameterskikt, och sambanden mellan dem är sammanställda i en scenarioanalysmodell. 

Fallstudierna visade att det huvudsakliga sambandet mellan de olika scenarioparametrarna 

följer ett irreversibelt flöde; från det yttersta skiktet till det innersta skiktet, och sedan tillbaka 

till det yttersta skiktet. Detta flöde illustreras med en pil i scenarioanalysmodellen, och följer 

nedanstående kedja: 

Övergripande mål och händelser – Beställare och författare – Syfte och mål – Avgränsningar, 

arbetsprocess och presentation – Kommunikation och tajming – Målgrupp och andra mottagare 

Framgången (i denna studie definierad med de identifierade framgångsindikatorerna: 

uppmärksamhet, genomslagskraft, bredd och djup samt uppfyllande av syfte) kan i sin tur 

även påverka övergripande mål och händelser, vilket medför att modellen och dess 

flödesprocess är iterativ. I vilken utsträckning de olika scenarioparametrarna påverkar 

framgången varierar mellan de olika fallstudierna.  

De mer allmänna slutsatser som har dragits, och illustrerats i scenarioanalysmodellen, är 

följande: Aktörerna, alltså eventuell beställare och författare, influeras i stor grad av vad som 

har inträffat och vad som pågår i dess omgivning. Detta ligger i sin tur till grund för i vilket 

syfte ett scenarioskapande initieras och vilket mål som sätts upp för detta. Vilken världsbild, 

bakgrund och kunskap författarna har är tillsammans med det uppsatta syftet och målet av 

betydelse för vilka avgränsningar (och begränsningar) ett scenario ges, samt hur 

arbetsprocessen och presentationen utformas. Hur ett scenario kommuniceras till dess 

målgrupp och andra mottagare, kan bero av alla i kedjan föregående scenarioparametrar. 

Vilken tajming ett scenario oplanerat får kommer av vid vilken tidpunkt, i förhållande till olika 

händelser, som det når sin målgrupp och mottagare, medan vilken tajming ett scenario 

medvetet ges kommer av när det skapas, i förhållande till vid den tidpunkten redan inträffade 

händelser. 
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Resultaten visar vidare att det är viktigt att de framgångsindikatorer som i denna studie 

definierar framgång måste användas tillsammans. Det är inte möjligt att göra en bedömning 

av ett scenarios framgång utifrån en enskild indikator, då det enbart representerar en del av 

en indikatorportfölj. Vidare måste denna portfölj analyseras i kontexten som ges av 

scenarioparametrarna syfte och mål. 
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Abstract 

This study is a master thesis for two engineering students and was conducted at the Royal 

Institute of Technology (KTH) during the spring of 2014. The study was part of a larger 

internal project at the Swedish Energy Agency, The energy system after 2020 (Energisystemet 

efter 2020), and was initiated by the supervisor of this master thesis, who is also an external 

quality controller for the Swedish Energy Agency's project. The reason for this was that a need 

had been identified to review the Swedish Energy Agency's work of future studies. 

The purpose of this study was to map energy scenarios that have been published since the 

1970’s, to create a basis for the Agency's future scenario production. The objective of the 

study was therefore to create a framework for the future making of scenarios. 

Through the mapping of approximately 30 energy scenarios, a number of scenario parameters 

and success indicators were identified, and a number of hypotheses were formulated 

regarding the relations between these. The hypotheses were then tested on case studies - 12 

scenarios from the original sample of approximately 30. The scenario parameters are divided 

into four different parameter layers, and the relationships between them are summarized in a 

scenario model. The case studies showed that the main relations between the different 

scenario parameters follow an irreversible flow; from the outermost layer to the innermost 

layer and then back to the outermost layer. This flow is illustrated by an arrow in the scenario 

model, and follows the chain described below: 

External objectives and events - Initiators and authors – Purpose and objectives - Limitations, 

work process and presentation - Communication and timing – Target group and other recipients 

The success (in this study defined by the identified success indicators: acknowledgment, 

impact, width and depth, and) may in turn also affect the external objectives and events, 

which means that the model and its flow process are iterative. The extent to which the various 

scenario parameters affect the success varies between the case studies.  

The main conclusions, which are illustrated in the scenario model, are as follows: The actors, 

i.e. the potential initiators and the authors, are to a high degree influenced by events and 

developments in their environment. This in turn forms the basis for what purpose and 

objectives that are set for a scenario. The author’s view of the world, background and 

knowledge, together with the stated purpose and object, is of importance to the limitations 

(and delimitations) a scenario is given, and how the work process and presentation are 

designed. The communication of a scenario to its target group and others can be affected by all 

of the previous scenario parameters in the chain. The unplanned timing a scenario receives is 

dependent on the point in time, in relation to different events, that a scenario reaches its 

target group and other receivers, while the deliberate timing a scenario is given is dependent 

on when it is created, in relation to past events. 

The results further show that it is important that the success indicators that in this study that 

defines success must be used together. It is not possible to assess the scenarios success based 

on a single indicator, since it represents only a portion of an indicator portfolio. This portfolio 

must also be analyzed in the context given by the scenario parameters purpose and goals.   
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1 Inledning 

Detta examensarbete utgör en del i ett internt projekt på Energimyndigheten, under ledning 

av Camilla Hållén och Zinaida Kadic. Examensarbete och har initierats av projektets externa 

kvalitetssäkrare Per Lundqvist, som också har handlett detta examensarbete.  

Energiscenarier kan ha flera syften, t.ex. att försöka förutsäga framtidens energisystem så 

exakt som möjligt, att undersöka flera möjliga framtidsscenarier eller att utforma en väg för 

att nå en önskvärd framtidsbild. Energiscenarier kan fungera som ett underlag för strategiska 

beslut och långsiktig planering av energisystemet, eller användas för att belysa aktuella 

problem eller frågeställningar och skapa en debatt. Oavsett bakomliggande syfte är det viktigt 

att se till att scenarioarbetet både håller en tillfredsställande kvalitet och objektivitet. Det är 

emellertid inte helt okomplicerat att utforma energiscenarier, då man ofta behandlar 

komplexa system med många faktorer som måste beaktas. Trots detta har det, författarna 

veterligen, inte gjorts någon studie gällande scenarioskaparprocessen. Tidigare 

scenariorelaterade studier har fokuserat på det faktiska innehållet och huruvida dess 

prediktioner slagit in eller inte, och inte lagt någon vikt vid den bakomliggande 

arbetsprocessen, den tillämpade metodologin eller hur dessa är relaterade till scenariots 

ändamål. Man kan identifiera en förskjutning i scenariometodiken över tiden - från att tidigare 

fokusera på rena prognoser och förutsägelser om framtiden, har man övergått till andra typer 

av metoder av mer utforskande eller normativ karaktär. 

Med anledning av ovanstående har det identifierats ett behov av att studera och analysera 

arbetsprocessen vid scenarioskapande, för att öka medvetenheten kring vilka faktorer som 

påverkar ett scenario, dess innehåll, skapande och mottagande.  Från detta kan betydelsefulla 

lärdomar och insikter erhållas, för framtida scenarioskapande. 

1.1 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att bidra till en ökad medvetenhet kring 

scenarioskapandet, och att synliggöra de många och komplexa faktorer som påverkar och 

formar ett scenarios utformande. Syftet är vidare att detta ska bidra till en högre kvalitet vid 

scenarioskapandet, och därigenom även en högre aktualitet och användbarhet av det 

framtagna scenariot. 

1.2 Mål 

Examensarbetets mål är att utveckla ramar och riktlinjer av strategier för utformning av 

framtida energisystem på Energimyndigheten. Detta kommer göras genom att uppnå ett antal 

delmål: 

 Utföra en litteraturstudie, systematiskt kartlägga energiscenarier, analysera, kategorisera 

och värdera dem enligt kriterier fastställda i samråd med projektansvariga på 

Energimyndigheten 

 Välja ut ett antal scenarier från litteraturstudien, för mer djupgående fallstudier 

 Utifrån fallstudier utforma ett ramverk för att kvalitetssäkra scenarioskaparprocessen  

Examensarbetet skall resultera i ett seminarium och en rapport till Energimyndigheten. 
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1.3 Avgränsningar och begränsningar 

Att ha som mål att kartlägga utvecklingen av framtidsscenarier under drygt fyra decennier är 

en mycket stor uppgift, varför det varit nödvändigt att göra ett antal avgränsningar. 

För det första har det givetvis inte varit möjligt att läsa och utvärdera samtliga scenarier som 

skapats. Då examensarbetet sträcker sig över en begränsad period (20 veckor) och utförs av 

ett begränsat antal personer (två stycken) har det dessutom varit nödvändigt att välja bort 

många scenarier som hade varit mycket intressanta att undersöka. Urvalskriterierna för vilka 

scenarier som ska ingå i kartläggningen utgör alltså oundvikligen en avgränsning.  

I de scenarier som har studerats, både i den initiala kartläggningen och i de mer djupgående 

fallstudierna, har fokus inte legat på scenariernas resultat eller i vilken grad som de uppfyllts 

eller ”slagit in”. Detta var en tydlig ansats redan vid initierandet av projektet; delvis därför att 

detta redan har gjorts av andra, men också för att det inte är lika relevant att titta på hur nära 

ett scenario hamnar verkligheten, om man har som ansats att inte göra en prognos eller ett 

prediktivt scenario. 

Vid framtagandet av analysmodellen har det varit oundvikligt att också göra vissa 

avgränsningar kring dess omfattning. En modell utgör alltid en förenkling av det den avser att 

beskriva, och så även i detta fall. Scenarier är komplexa och påverkats av en mängd faktorer – 

ambitionen i detta examensarbete har varit att ge en mer komplett bild av scenarioarbete än 

vad som tidigare funnits, men givetvis ger modellen ändå en förenklad bild av verkligheten.  

På grund av de begränsningar som funnits angående omfattningen för detta examensarbete, 

har det inte varit möjligt att dra några helt och hållet objektiva slutsatser. För att dra sådana 

slutsatser hade det empiriska underlaget behövt vara betydligt större. Detta medför 

oundvikligen att analyserna får inslag av tolkningar från författarna, och det är därför viktigt 

att komma ihåg att författarna är färgade av sin bakgrund som ingenjörsstudenter på en 

teknisk högskola i Sverige.  

1.4 Disposition och läshänvisningar 

Rapporten inleds med en beskrivning av den metod som används samt den akademiska 

bakgrund som ligger till grund för denna rapport. Därefter beskrivs de olika definitioner som 

finns av olika typer av framtidsscenarier, samt ges en översikt av scenarioskapandets historia. 

Sedan följer en beskrivning av den modell som tagits fram, samt rapportens empiri bestående 

av tolv fallstudier. Slutligen beskrivs de resultat och slutsatser som framkommit från 

projektet, och förslag på vidare forskning ges.  

Man kan givetvis läsa rapporten från början till slut, men det är också möjligt att först läsa 

beskrivningen av modellen samt resultat och slutsats, och att använda empirin för vidare 

fördjupning. 
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2 Bakgrund 

Energimyndigheten ska bidra till att statliga resurser används på ett sätt som främjar 

teknikutvecklingen för framtidens energisystem på ett så bra sätt som möjligt. 

Regeringsbeslut N2011/6345/E ger myndigheten i uppdrag att: 

”utarbeta underlag inför kommande beslut om forskning och innovation på energiområdet” - s.1 

I beslutet beskrivs Energimyndighetens roll enligt följande: 

”Energimyndigheten är central förvaltningsmyndighet för frågor om användning och tillförsel 

av energi. Energimyndigheten verkar för att de energipolitiska målen om ett långsiktigt hållbart 

och samhällsekonomiskt effektivt energisystem ska uppnås. […] Myndighetens verksamhet bidrar 

även till andra politikområden, såsom näringspolitik, utrikeshandel, handels- och 

investeringsfrämjande och transportpolitik.” – s.1 

Vidare beskrivs Energimyndighetens uppdrag: 

”Energimyndigheten ska analysera utvecklingen av det svenska innovationssystemet på 

energiområdet, och hur energiforskningsprogrammets inriktning, utformning och 

genomförande förändrats sedan 1990. […] Energimyndigheten ska analysera trender och 

händelser i omvärlden avseende utveckling av kunskap och ny teknik på energiområdet, liksom 

det svenska energirelaterade innovationssystemets styrkor och svagheter.” – s.2 

Det är med andra ord av yttersta angelägenhet för Energimyndigheten att skapa 

framtidsstudier som har en långsiktig användbarhet som kan ligga till grund för politiska 

beslut.  

Energimyndigheten arbetar kontinuerligt med att ta fram prognoser för det svenska 

energiområdet. Prognoserna har olika tidshorisonter; kortsiktsprognoserna (med en 

tidshorisont om 1-2 år) tas fram två gånger per år medan långsiktsprognoserna (med en 

tidshorisont om 10-20 år) tas fram vartannat år. (Energimyndigheten, 2014)  

Energimyndigheten har emellertid identifierat ett behov av att utvärdera och revidera sin 

prognosmetodik gällande långsiktiga framtidsstudier, och att öka kompetensen gällande för- 

och nackdelar med olika modellansatser (Söderholm, Mansikkasalo & Ejdemo, 2010). 

Energimyndigheten bedriver nu ett internt projekt i syftet att utforska och utforma nya 

angreppssätt och metoder, för att skapa mer långsiktigt användbara framtidsstudier, och gå 

från vad Börjeson et al. (2006) klassificerar som prediktiva scenarion till mer explorativa och 

normativa scenarion (se vidare kapitel 4 nedan). I samband med detta identifierades ett 

behov av en kartläggning av utvecklingen av tillvägagångssätt och metodval vid 

energiscenarioskapande, då detta skulle vara en bra utgångspunkt vid kommande framtida 

metodikrevidering. Denna typ av kartläggning - en kartläggning med fokus på 

tillvägagångssätt och metodval, snarare än prediktion och kvantitativ precision - hade 

emellertid inte utförts tidigare. Detta faktum resulterade i initieringen av detta 

examensarbete. 
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Denna studie är den, författarna veterligen, första som kartlägger och analyserar publicerade 

energiscenarion med fokus på tillvägagångssätt och metodval. Då den framtagna modellen för 

scenarioskaparprocessen är generellt utformad, kan den även tillämpas på scenarioskapande 

avseende andra områden än energimarknaden. Modellen kan användas som ett kvalitativt 

hjälpmedel vid analys av ett scenarios framgång, men även vid det initiala stadiet vid 

scenarioskapande, för att skapa de bästa förutsättningarna för att skapa ett framgångsrikt 

scenario. 
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3 Metodologi 

I detta kapitel presenteras metodologin för studiens arbetsprocess, vilken främst utgjorts av 

en omfattande litteraturstudie och en efterföljande kvalitativ analys, då det föll sig naturligt 

med avseende på studiens mål: att kartlägga utvecklingen av energiscenarion från 1970-talet 

till idag, och skapa en generell modell för scenarioskaparprocessen.  

3.1 Arbetsprocess 

Arbetsprocessen kan delas upp i sju steg:  

1. Överskådliggörande av bakgrund och historik 

2. Kartläggning av energiscenarion som publicerats från 1970-talet till nutid 

3. Identifiering av olika parametrar för scenarioskapande och indikatorer för framgång, 

samt potentiella samband mellan dessa  

4. Framtagning av en preliminär modell för scenarioskaparprocessen 

5. Fallstudier 

6. Hypotes- och modellprövning 

7. Revidering av modell för scenarioskaparprocessen 

3.2 Litteraturstudie 

Litteraturstudien motsvarande det första, andra respektive femte steget i arbetsprocessen. 

Den har utgjorts av tryckta böcker och rapporter samt muntliga och elektroniska källor. 

Sökningar gällande de skriftliga källorna har både utförts med specifika titlar och författare 

men även mer generellt med väl valda sökord.  

Eftersom kvalitativ data behöver sättas i ett sammanhang för att analyseras och tolkas på rätt 

sätt är det nödvändigt att samla in bakgrundsinformation först. Detta går under benämningen 

contextualization och kan i stor utsträckning göras med hjälp av befintlig litteratur (Collis & 

Hussey, 2009). Med anledning av detta utgjordes det första steget i arbetsprocessen av en 

litteraturstudie avseende relevanta historiska händelser som kan ha påverkat utvecklingen av 

scenarioskapandet, vilket därefter användes som utgångspunkt för fortsatt arbete och 

möjliggjorde en kontextrelaterad analys. Denna litteraturstudiedel utgjordes utöver skriftliga 

källor, i tryckt och elektronisk form, av ett par semi-strukturerade intervjuer. 

Litteraturstudien fortsatte med en kartläggning av publicerade scenarion, från 1970-talet till 

nutid (motsvarande det andra steget i arbetsprocessen). Urvalet av scenarier gjordes i samråd 

med examensarbetets handledare och projektansvariga på Energimyndigheten. Efter den 

första kartläggningen hade utförts testades scenariourvalet vid ett seminarium på 

Energimyndigheten. Vid detta deltog utöver handledare och projektansvariga även en grupp 

anställda på Energimyndigheten, med erfarenhet av och intresse för energiscenarioarbete. 

Detta gjordes för att säkerställa att urvalet på ett tillfredställande sätt representerade alla de 

scenarion som publicerats, samt att inget betydelsefullt scenario missats. Vid 

seminarietillfället diskuterades även vilka scenarier, i det initiala urvalet, som var lämpliga att 

utföra fallstudier på. Urvalet gjordes utöver detta baserat på resultaten från den första och 

andra delen av arbetsprocessen (exempelvis med avseende på hur betydelsefulla scenarierna 

som kartlagts varit, i vilken grad de uppmärksammats och hur stort genomslag de fått). Målet 
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var att urvalet till fallstudierna (arbetsprocessens femte del) skulle spegla samtliga scenarier 

som publicerats sedan 1970-talet. De valdes därför i avseendet att tillsammans skapa en god 

spridning gällande publiceringsår, scenariotyp, syfte och mål, metod, kommunikation, tajming, 

uppmärksamhet och omfattning. Vidare tillämpades kriteriet att scenarierna inte fick ha för 

snäva avgränsningar, detta för att bibehålla en viss relevansnivå för ett mer generellt 

energiscenarioskapande.  

De 12 scenarier som valdes ut till fallstudier analyserades mer djupgående och 

kompletterades med extern information relaterad till respektive fallstudiescenario. Denna 

litteraturstudiedel utgjordes av skriftliga källor, i tryckt och elektronisk form, samt ett par 

semi-strukturerade intervjuer. 

Med anledning av problemformuleringen och egenskapen hos denna studie utgörs empirin i 

största grad av sekundärdata, d.v.s. data som samlats in och publicerats av någon annan 

(Collis & Hussey, 2009). Detta examensarbete syftar emellertid inte till att utforma eller 

beskriva ett scenario, vilket gör att innehållet i scenarierna studerats ur en annan synvinkel 

än dess presentation. På grund av detta har källorna använts som förstahandsdata.  

3.2.1 Intervjuer 

Utöver de skriftliga källorna inhämtades information avseende generellt scenarioskapande 

och dess historiska utveckling, samt tre av fallstudiescenarierna genom semi-strukturerade 

intervjuer. Intervjuobjekten valdes då de genom litteraturstudien visat sig vara väldigt 

kunniga och erfarna inom de berörda områdena. Intervjuerna utfördes vid personliga möten 

mellan intervjuobjekten och författarna till denna rapport. Det semi-strukturerade formatet 

valdes för att uppmuntrade intervjuobjekten att ge utförliga svar, i enlighet med vad de själva 

ansåg vara relevant och av betydelse. Den valda intervjustrukturen möjliggjorde även att 

relevanta följdfrågor kunde ställas, och att intervjuerna därmed kunde följa en naturlig väg 

(Ibid.). 

Eftersom semi-strukturerade intervjuer ofta medför svårigheter att föra tillfredställande 

anteckningar (Ibid.), spelades intervjuerna in och transkriberades i nära anslutning till två av 

de tre intervjutillfället. I det tredje fallet togs utförliga anteckningar under intervjun, och 

intervjusammanställningens korrekthet verifierades genom att intervjuobjektet kontrollerade 

den. 

3.2.2 Framtagning av scenarioparametrar och framgångsindikatorer 

Scenarioparametrarna och framgångsindikatorerna identifierades i arbetsprocessens tredje 

steg. Dessa togs fram utifrån en kvalitativ analys av de 30-tal scenarier som överskådligt 

analyserades i arbetsprocessens andra steg. Scenarioparametrarna togs fram genom att 

identifiera gemensamma karaktärsdrag från de scenarier som studerades. 

Framgångsindikatorerna identifierades genom att analysera scenarierna och jämföra både 

dess olikheter och likheter. Det blev tydligt att olika scenariers framgång kan uppskattas på 

många olika sätt, och utifrån detta fördes ett resonemang kring vad som är relevant att 

undersöka för att bedöma ett scenarios framgång i olika fall. Detta resulterade i de fyra 

framgångsindikatorerna.  
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Analysen och uppskattningen av scenariernas framgång har utförts kvalitativt, då det inte 

varit möjligt att utföra någon kvantitativ analys. Det finns visserligen olika kvantitativa 

metoder och jämförelsevärden för att jämföra olika akademiska publikationer med varandra. 

På Kungliga Tekniska Högskolan tillämpas exempelvis H-index och Journal Impact Factor. Det 

förstnämnda är ett mått som möjliggör jämförelse mellan olika forskare, dess genomslag och 

publiceringsmängd, och det senare används för att utvärdera olika journaler, genom att mäta 

antalet citationer per artikel som publicerats i dem. (KTH, 2013a; KTH, 2013b) 

Då måtten enbart möjliggör jämförelse av akademiska publikationer och journaler, är det 

emellertid inte möjligt att använda detta för att jämföra genomslagskraft eller 

uppmärksamhet av de scenarier som studeras i denna rapport. Dessa framgångsindikatorer 

har därför uppskattats kvalitativt, med relaterade externa källor. 

3.3 Typ av studie 

Olika delar i denna studie kan benämnas som deduktiva medan andra kan benämnas som 

induktiva, vilket inte är helt ovanligt för ett projekt enligt Collis och Hussey (2009). I deduktiv 

forskning utformas en konceptuell och teoretisk struktur, i vilken empiriska observationer 

senare testas. Denna metod utgår från generella slutsatser och härleder specifika exempel. I 

motsats till detta utgår man i induktiv forskning från empirisk verklighet och observationer, 

och drar generella slutsatser från de specifika fall som observerats (Collis & Hussey, 2009). 

Arbetsprocessens tre första steg är av induktiv karaktär, då historiska händelser och 

publicerade scenarier låg till grund för generella analyser och slutsatser om de ingående 

scenarioparametrarnas samband och respektive påverkan. Steg fyra till sex, i vilka sambanden 

konkluderas i ett modellutkast för scenarioskaparprocessen och denna testas med fallstudier, 

har däremot en deduktiv karaktär.  
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4 Att kategorisera scenarier 

Det finns olika uppfattningar om hur scenarier bör kategoriseras. Ett sätt är att kategorisera 

dem efter dess syfte, eller vilken fråga scenariot önskar besvara. Börjeson, Höjer, Dreborg, 

Ekvall och Finnveden (2006) definierar tre stycken typfrågor för att svara på ett scenarios 

syfte; Vad kommer hända?, Vad kan hända? samt Hur kan ett specifikt mål nås? Svaret på 

respektive fråga kan kategoriseras av troliga, möjliga samt önskvärda scenarier. Dessa kan i 

sin tur kallas prediktiva, explorativa samt normativa scenarier, som i sin tur kan delas upp i 

underkategorier, vilket illustreras av Figur 1 nedan: 

 

Figur 1 Modifierad schematisk kategorisering av Börjeson et al. (2006) 

Prediktiva scenarier syftar alltså till att förutsäga framtiden, och används för att hantera 

förutsägbara händelser. Man utgår från att det system som ett scenario placeras i är konstant, 

det vill säga att de förutsättningar som gäller för systemet kommer fortsätta att gälla. 

Prediktiva scenarier kan delas upp i prognoser (forecasts), och what if-scenarier. I prognoser 

förutsätter man att den troliga utvecklingen fortskrider, och scenariot visar på den mest 

troliga utvecklingen. I ett what if-scenario undersöker istället vad som är mest troligt att 

hända utifrån att vissa specifika, viktiga händelser inträffar. Skillnaden mellan de olika 

alternativen är fundamental och uppenbar (ett exempel kan vara ”ja eller nej” i en 

folkomröstning). (Börjeson et al., 2006) 

Explorativa scenarion syftar istället till att utforska (vad som anses vara) möjliga situationer 

eller utvecklingar, vanligtvis ur varierande perspektiv. En uppsättning av scenarion utformas 

vanligen för att täcka ett brett spann av möjliga utvecklingar. På vissa sätt påminner detta om 

what if-scenarier, men explorativa scenarion utarbetas med en längre tidshorisont för att 

tillåta strukturella (och därmed mer djupgående) förändringar.  Explorativa scenarier kan 

delas upp i externa och strategiska scenarier. Externa scenarier fokuserar på faktorer som 

aktören själva inte kan påverka. Det kan vara både generellt utformade, eller skapas inom ett 

specifikt företag. Strategiska scenarion syftar till att beskriva ett spann av möjliga 

konsekvenser av strategiska beslut, och hur dessa kan variera beroende på vilken framtida 

utveckling som inträffar. Dessa scenarier testar vanligen olika policys och dess inverkan på 

målvariablerna studeras. (Börjeson et al., 2006) 

Normativa scenarion utgår ifrån en specifik framtidssituation eller mål och hur de kan nås. 

Dessa kan delas upp i preserverande och transformerande scenarion. Preserverande scenarier 



16 
 

fokuserar på att hitta en väg till ett visst mål, genom att anpassa sig till den nuvarande 

situationen. Det är vanligt att försöka hitta en så kostnadseffektiv väg som möjligt till ett mål, 

och att då använda olika typer av optimeringsprogram som t.ex. MARKAL. I transformerande 

scenarier antas istället att det krävs förändrade strukturer för att nå ett mål. En typ av 

transformerande normativa scenarier är backcasting. Ett backcasting-scenario utgår från ett 

givet mål i framtiden, och beskriver sedan vägen dit genom ett antal måluppfyllande 

framtidsbilder. (Börjeson et al., 2006) 

Ett flertal vetenskapliga scenariostudier använder sig av den ovan beskrivna terminologi, t.ex. 

Wangel, Gustafsson, och Svane (2013), Söderholm, Hildingsson, Johansson, Khan, och 

Wilhelmsson (2011) Höjer et al. (2008), L. J. Nilsson et al. (2013), Åkerman, Isaksson, 

Johansson, & Hedberg (2007), m.fl. 

Det finns även studier som använder en annan definition av vad som ingår i 

scenariobegreppet - vissa anser att prognoser inte omfattas av scenariobegreppet, och sätter 

måluppfyllande framtidsstudier som en övergripande kategori. I en genomgång och 

utvärdering av Energimyndighetens arbete med långsiktiga energiscenarier av Söderholm, 

Mansikkasalo och Ejdemo (2010) skiljer man på scenarier och prognoser, där det första 

undersöker ett antal möjliga händelser och det andra försöker förutsäga vad som kommer att 

hända. Denna distinktion stöds av bl.a. Silberglitt, Hove och Shulman, (2003), som liksom 

Börjeson et al. (2006) skiljer på vilken fråga som studien försöker besvara; Vad kommer att 

hända? eller Vad kan hända?  Skillnaden ligger alltså i att Silberglitt et al. sätter prognoser som 

en egen typ av studier som inte ingår i scenariobegreppet:  

”The distinction between forecasts and scenarios is that the latter do not attempt to predict the 

future, but rather to envision what type of futures are possible” – s. 297 

Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) presenterar en relativt smal definition av 

scenariobegreppet i deras projekt Energiframsyn i Europa (IVA, 2003). 

Scenarier är verktyg för att bygga olika möjliga energiframtider – inte prognoser.  […] Scenarier 

ska visa trovärdiga, tankeväckande och relevanta scenarier – inte nödvändigtvis det mest 

sannolika eller önskvärda […] Scenarier ska fånga de djupare strömningar som driver 

energiutvecklingen – inte individuella händelser – s. 9 

Även här exkluderas alltså prognoser från scenariobegreppet. Dessutom räknas inte heller 

vad som ovan benämns som normativa (önskvärda) scenarier, och inte heller What if-

scenarier (individuella händelser). 

I detta examensarbete kommer den terminologi som etablerats av Börjeson et al. (2006) att 

användas. Detta då den erbjuder en bred definition av scenariobegreppet, samt att den 

används av flera andra aktörer. Dessutom är den mycket utförligt beskriven, vilket innebär att 

det bör vara enkelt att både använda den i denna rapport, samt för andra att förstå de 

begreppen som används. 
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5 Historisk översikt av scenarioskapande 

I detta avsnitt ges en översiktlig presentation av den historiska utvecklingen av 

framtidsstudier och energiscenarier, både internationellt och i Sverige. Avsnittet behandlar 

viktiga organisationer och enskilda aktörer, samt samhällsutveckling och händelser som 

bidragit till och påverkat utvecklingen. 

De händelser och scenarier som beskrivs nedan finns också sammanfattade i en tidslinje i 

Appendix A. 

5.1 Systemanalysens ursprung inom det militära 

Att analysera olika typer av system har sitt ursprung i operationsanalysen, som härstammar 

från Storbritanniens millitära operationer i samband med andra världskriget. Olika typer av 

experter och forskare inom matematik, statistik och naturvetenskap engagerades för detta 

ändamål. Så småningom kom även operationsanalysen till Sverige, och användes av 

Försvarets Forskningsanstalt (FOA) och blev därigenom en erkänd vetenskap. 

Operationsanalysen innefattar t.ex. allokering av investeringar, lagerhållningsproblem och 

projektstyrning. (Ingelstam, 2012; Kaijser & Tiberg, 2000) 

Med tiden kom den millitära operationsanalysens metoder att användas i ett bredare 

sammanhang. Där man tidigare hade fokuserat på optimering och felsökning av nuvarande 

operationer, började man istället blicka framåt i tiden. Detta medförde att innehållet i 

forskningen skiftade fokus mot mer strategiska frågor (Kaijser & Tiberg, 2000). En tidig aktör 

inom detta område var ”tankesmedjan” RAND-institutet som hade erfarenhet av långsiktig 

planering gällande USA:s försvarsmakt. På RAND-institutet började man också tidigt använda 

begreppet scenario; myntat av den amerikanska forskaren Herman Kahn. Tillsammans med 

Anthony Weiner publicerade Kahn Towards the year 2000 (Kahn & Weiner, 1967), som 

beskriver ett antal framtidsscenarier gällande internationell politisk utveckling. De 

förutspådde också många av de teknologiska framsteg som skulle komma att göras, som 

persondatorernas kommersialisering och mobiltelefonen. 

5.2 Ny inriktning under 1970-talet 

Inriktningen på framtidsstudier ändrades till viss del under början av 1970-talet, då den 

tidigare framtidsoptimismen utmanades av en stigande insikt om miljöproblem, och nya 

sociala problem som skapades i och med den tidigare kraftiga ekonomiska tillväxten. 

(Ingelstam, 2012; Andersson, 2006). The Club of Rome, ett informellt nätverk med 

utgångspunkt från OECD:s framtidsstudier, publicerade The limits of growth (Meadows, 

Meadows, Randers, & Beherens, 1972). Om tidigare framtidsforskning främst hade kommit 

från det millitära och haft fokus kring systemanalys, hade The limits of growth, tillsammans 

med andra studier inom samma kategori, större humanistiskt fokus på samhällsutveckling. 

The limits of growth fick mycket uppmärksamhet då den bekräftade vad människor misstänkt 

länge; att det fanns gränser för hur snabbt samhällsutvecklingen kunde gå. (Ingelstam, 2014) 

Under 1970-talet hade både USA och Västeuropa, som tidigare varit relativt självförsörjande 

gällande energi, utvecklat ett importberoende av olja, främst från Arabländerna. Som en 

motvikt mot de stora oljebolagen som dominerade handeln, bildade de oljeproducerande 
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länderna föreningen OPEC. Den första oljekrisen skedde då OPEC år 1973 utnyttjade sin makt 

genom att införa en blockad mot USA och Nederländerna, vilket fick till följd att 

producenterna kunde ta ut priser omkring 400 % högre än tidigare (Scott, 1994). Under 1978 

kom oljepriserna att höjas ytterligare, då revolutionen i Iran gjorde att Iran helt upphörde 

med sin oljeexport. Priset höjdes i omgångar till sammanlagt 14,5 % under året, men fick 

lindrigare effekter i OECD-länderna då man hade en större beredskap och större reserver 

(Kolare, 2014; Forskningsgruppen för Framtidsstudier, 1980). 

Som en konsekvens av oljekrisen år 1973 bildades 1974 International Energy Agency, IEA, 

som ett fristående organ inom OECD. IEA:s uppgift var att hantera och säkerställa 

industriländernas energitillförsel, och framför allt deras behov av olja (Scott, 1994). 

Oljekriserna ökade också OECD-ländernas strävan efter att minska sitt oljeberoende. Sverige 

hade dock redan varit inne på denna linje sedan länge, men oljekriserna fick frågan att bli mer 

angelägen (Silveira, 2001). Dessutom började man samla in data om energianvändning och 

tillförsel på ett annat sätt än tidigare – förut hade statistiken främst rört vilka energislag som 

användes och i vilken mängd, medan man efter krisen började se på problemet med 

oljetillförseln som en del i energisystemet i stort, och därmed ökade behovet av mer 

detaljerad statistik och data angående energianvändningen. Man utarbetade därför 

energimodeller, för att kunna kartlägga hela kedjan från utvinning och import till slutlig 

användning (Energimyndigheten, 2013).  

5.3 Svenska framtidsstudier utveckling  

I Sverige var det Försvarets forskningsanstalt (FOA) som var först med att använda 

operationsanalys. FOA bildades år 1945, och till att börja med gjordes främst analyser kring 

taktiska och operationella problem, men liksom i övriga världen insåg man så småningom att 

man kunde använda samma metoder inom andra områden. Kunskapen om de metoder som 

används spreds också ut till andra delar av samhället genom att flertalet människor som 

tidigare arbetat inom FOA, sedan gick vidare till arbeten inom näringsliv, myndigheter och 

inom högskoleväsendet. (Ingelstam, 2012) 

Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA, föreslog år 1967 att ett särskilt institut för 

framtidsstudier skulle bildas, men deras förslag mötte kritik då det ansågs ha för stort fokus 

kring teknik och försvarsindustri. Man ville istället skapa ett särskilt institut som var 

oberoende av både politik och vinsttänkande. År 1971 tillsattes en arbetsgrupp under ledning 

av statsrådet Alva Myrdal (senare Nobels fredprisvinnare år 1982) för att utreda hur Sverige 

bäst skulle bedriva framtidsforskning. (Andersson, 2006) 

En av anledningarna till att utredningen tillsattes var att framtidsstudier hade kommit att 

diskuteras inom regeringens forskningsberedning ett flertal gånger, där man hade olika 

åsikter gällande utförandet av svenska framtidsstudier. Frågor såsom huruvida ett relativt 

litet land som Sverige har möjlighet att påverka sin egen framtid eller inte, samt hur framtiden 

påverkas av teknikutveckling, uppstod. Vidare hade stadsministern identifierat ett behov av 

att följa den utveckling av framtidsstudier som försiggick internationellt. I ett 

pressmeddelande uttrycks en oro för hur resultat från framtidsstudier kan påverka 

opinionsbildningen och därigenom ett litet land som Sverige negativt, då dess innehåll ofta 
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påverkas av uppdragsgivarens egna intressen. Att Sverige själva börjar bedriva 

framtidsstudier på ett demokratiskt sätt identifieras som en lösning till att undvika denna 

problematik. I ett pressmeddelande från statsrådsberedningen (Arbetsgruppen för 

framtidsstudier, 1972) kan läsas:  

”Ett viktigt och nödvändigt medel blir att vi själva studerar framtiden, för oss och för vår 

omvärld, och gör det utifrån demokratiska målsättningar och med uttalade krav på 

internationell solidaritet. På så vis kan den lilla staten skapa opinion för andra möjliga 

alternativ om hur framtidens värld bör vara beskaffad.” - s. 8  

Utifrån arbetsgruppens betänkande Att välja framtid (SOU 1972:59) bildades Sekretariatet för 

Framtidsstudier år 1973, och till chef utsågs Lars Ingelstam. Målsättningen var att 

framtidsstudierna skulle bedrivas för att utgöra underlag till politisk planering och 

samhällsdebatter (Institutet för framtidsstudier, 2014; Ingelstam, 2012). Sekretariatet 

ombildades under 1988 till Institutet för framtidsstudier, och övergick då även till att bli en 

statlig stiftelse som finansierades av regeringen. Verksamheten utökades dock främst via 

forskningsanslag, och kontakten med regeringen var sparsam, vilket gjorde att institutet 

kunde behålla sin politiska obundenhet (Ingelstam, 2012). 

En annan viktig aktör inom de svenska framtidsstudiernas utveckling är fms (det ursprungliga 

namnet är forskningsgruppen för miljöstrategiska studier, det nuvarande namnet är 

avdelningen för miljöstrategisk analys).  Fms startades som ett gemensamt projekt med 

Stockholms Universitet av Peter Steen, före detta forskningschef på FOA. Senare övergick det 

till KTH och FOI (som bildades 2000 genom en sammanslagning av FOA och FFA, Försvarets 

flyganstalt), och i dagsläget tillhör den endast KTH, dock med ett nära samarbete med FOI. 

(Ingelstam, 2012; KTH, 2014a) 

5.4 Kärnkraftens roll för framtidsstudier 

År 1973, omkring samma tidpunkt som Sekretariatet för framtidsstudier bildades inträffade 

också andra viktiga händelser. Förutom den första oljekrisen (som nämns i föregående 

stycke) sprack också den politiska enigheten om kärnkraftsfrågan i Sverige. Framför allt 

Centerpartiet började ifrågasätta hur regeringen tänkte hantera avfallsfrågan. Även inom 

Socialdemokraterna började mindre grupper ifrågasätta majoritetens kärnkraftspositiva 

hållning (Kärrmarck, 2010). Detta ledde till en insikt om att energi också var en politisk fråga, 

och fick bl.a. till följd att Sekretariatet för framtidsstudier, tillsammans med 

Energidelegationen, fick i uppdrag att göra en framtidsstudie om Sveriges energisystem. Detta 

resulterade bl.a. i rapporten Sol eller Uran 1978, som visar två visioner av Sveriges 

energisystem; ett där energi huvudsakligen kommer från kärnkraft, och ett som 

huvudsakligen använder förnyelsebara energikällor (se kapitel 7 nedan). 

Kärnkraftsfrågan fortsatte att vara kontroversiell, vilket ytterligare späddes på av de olyckor 

som skedde under 70- och 80-talet. Den första kärnkraftsolyckan skedde på Three Mile Island, 

Harrisburg i USA. Skadan blev dock lindrig och de radioaktiva utsläppen kunde begränsas till 

inuti kraftverket. (Sjöstrand, 2014) 

Detta, bland många faktorer, ledde till en folkomröstning om kärnkraftens framtid år 1980, 

vilket resulterade i att de 12 reaktorbyggen som då hade planerats också skulle genomföras, 
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men att dessa sedan skulle avvecklas i en takt som också tog hänsyn till samhällets 

energibehov. År 1986 skedde en ny olycka i Tjernobyl, Ukraina, som fick betydligt allvarligare 

konsekvenser (Kärrmarck, 2010). Den senaste olyckan skedde så sent som år 2011, i 

Fukushima, Japan.  

5.5 FN:s roll i klimatarbetet 

Även FN har varit en viktig aktör för att stödja ett internationellt samarbete kring miljöfrågor. 

År 1972 hölls FN:s första internationella miljökonferens i Stockholm, som bl.a. ledde till 

bildandet av FN-organet UNEP, United Nations Environment Programme. De var också tidiga 

med att koppla samman miljöproblem med större, samhällsekonomiska frågor, såsom den 

alltmer utbredda fattigdomen i utvecklingsländer. Detta belyses bl.a. i Vår gemensamma 

framtid (Our common future), även kallad Brundtlandrapporten. Denna rapport publicerades 

1987 som ett resultat av Världskommissionen för miljö och utveckling, under ledning av Gro 

Brundtland. Rapporten formulerade bl.a. en definition av hållbar utveckling 

(Världskommissionen för miljö och utveckling, 1987): 

"En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.” - s. 37 

 I och med denna definition blev också begreppet hållbarhet internationellt känt, och har 

enligt FN tre dimensioner: ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet (FN, 2013).  

År 1988 bildades IPCC, International Panel on Climate Change, som ett samarbete mellan 

UNEP och WMO, World Meteorological Organisation. Utifrån artiklar skrivna av en mängd 

forskare inom olika områden publicerade man en första rapport 1990, vilken visade en 

översikt över vad man hittills visste om klimatförändringar, och hur dessa kan inverka på 

miljö och socioekonomiska förhållanden i världen. Denna utgjorde senare underlaget för FN:s 

klimatkonferens i Rio de Janeiro 1992. Efter detta har man fortsatt publicera rapporter år 

1995, 2001, 2007 och senast 2013. (Ternström & Hultqvist, 2014; IPCC, 2014a) 

Konferensen i Rio de Janeiro resulterade i den s.k. klimatkonventionen, som utgör ett 

grundläggande ramverk för internationellt samarbete kring miljö- och klimatsamarbete. Ett 

övergripande mål är att stabilisera växthusgaser i atmosfären på en ”ofarlig nivå”. För OECD-

länderna krävs en årlig inrapportering av utsläppsnivåer, och att man strävar efter att 

stabilisera dessa till 1990 års nivåer. Konventionen i sig är inte lagligt bindande, men utgör 

grunden för Kyotoprotokollet, som tillkom efter ett möte i Kyoto, Japan, 1997. 

Klimatkonventionen kompletterades där med ett lagligt bindande protokoll, där de I-länder 

som skrev under åtog sig att minska sina utsläpp med totalt 5,8 % jämfört med 1990 års 

nivåer. Dock kunde inte protokollet träda i kraft förrän 2005, och USA ratificerade aldrig 

protokollet. Innan protokollet löpte ut 2012 hölls flera klimatmöten i bl.a. Köpenhamn, 

Cancún och Durban för att komma fram till en fortsättning efter 2012. I Cancún slogs det s.k. 

2-gradersmålet, det vill säga ett mål att begränsa temperaturökningen till 2 grader, fast som 

ett officiellt mål som FN strävar efter. I mötet i Durban nåddes en överenskommelse om en 

fortsättning på Kyoto-protokollet, det s.k. Durbanpaketet. Överenskommelsen gäller under 

åren 2013-2017 och är tänkt att ligga till grund för en lagligt bindande överenskommelse om 

utsläppsminskningar efter 2020. USA, Ryssland och Japan motsätter sig dock detta. 

(Tjernström, Hultqvist och Warell, 2014) 

http://www.ne.se/sok?ff=MTj
http://www.ne.se/sok?ff=LTH
http://www.ne.se/sok?ff=JW
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6 Scenarioanalysmodellen 

6.1 Tillvägagångssätt vid modellskapandet 

Efter den andra delen av litteraturstudien, i vilken publicerade scenarier från 1970-talet och 

framåt kartlades, identifierades ett antal scenarioparametrar. Majoriteten av dessa kan 

identifieras i alla scenarion, och en koppling kan i många fall göras mellan dessa och 

scenariots framgång. I denna studie har framgång valts att definieras med fyra 

framgångsindikatorer, som även de identifierades under den andra delen av litteraturstudien. 

Hypoteser angående sambanden mellan de olika parametrarna och framgångsindikatorerna 

konkluderades i en analysmodell. Modellen och hypoteserna testades därefter genom 

tillämpning vid analys av fallstudiescenarierna (se 3.1.). Resultaten från dessa fallstudier 

användes för en mindre revidering av den ursprungliga analysmodellen. Den slutliga 

versionen presenteras nedan.  

Som Figur 2 ovan visar är analysmodellen indelad i fyra olika skikt. Varje förflyttning 

representerar ett antal beslut och val. Detta medför att modellen är irreversibel, dvs. att man 

enbart kan tillämpa modellen i pilens riktning.  

6.2 Parameterskikten 

Majoriteten av scenarioparametrarna är placerade i ett specifikt skikt. Två av parametrarna 

(kommunikation och tajming) bedöms emellertid inte tillhöra ett specifikt skikt, varför de har 

placerats mellan två olika skikt i modellen.  

Figur 2 Den slutliga scenarioanalysmodellen 
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6.2.1 Omvärld 

Ett scenario påverkas i allra högsta grad av dess omvärld, denna placerar scenariot i ett 

sammanhang och kontext. Detta gör det möjligt att bedöma scenarioinnehållet och avgöra 

huruvida detta är relevant och intressant eller inte. Med omvärld avser denna rapport alla 

externa faktorer som på något sätt har en inverkan på scenariot. Det som inbegrips i det som 

benämns som omvärld har delats upp i parametrarna övergripande mål, händelser, målgrupp 

och övriga mottagare. 

6.2.2 Aktörer 

De aktörer som inbegrips i denna modell är de aktörer som på något sätt kan påverka 

scenariot; beställare och författare. Det är emellertid inte i alla scenarion som alla parametrar 

kan identifieras – i vissa scenarier är exempelvis författaren och beställaren samma aktör. 

6.2.3 Intention 

Olika scenarier skapas med olika intentioner; av olika anledningar och med olika avsikter. 

Intentionen beror främst av aktörerna beställare och författare. Dessa speglar sig i scenariots 

syfte och mål. 

6.2.4 Scenarioinnehåll  

Med scenarioinnehåll avses allt som ett scenario berör, dess arbetsprocess och utformning. 

Dessa faktorer har sammanställts i de tre parametrarna avgränsningar, arbetsprocess och 

presentation. Scenarioinnehållet bestäms av beställare och författare, via scenariots syfte och 

mål. 

6.3 Scenarioparametrarna 

Scenarioparametrarna beskrivs i den ordning som modellen läses, d.v.s. enligt pilarnas 

riktning i modellen. 

6.3.1 Övergripande mål 

Det som i denna rapport benämns som övergripande mål är de externa mål som ett scenario 

förhåller sig till, som är uppsatt av någon annan aktör och accepterat, eller i alla fall 

uppmärksammat, i en märkbar grad inom energisektorn. Ett exempel är 2-gradersmålet (se 

vidare kapitel 5.5 ovan). 

I vissa scenarier kan man utläsa implicit uttryckta mål och ana samband mellan dess innehåll 

och externa mål. Vilka paralleller som kan dras beror av vilka delar och aspekter i 

omvärldsdynamiken och scenarioinnehållet som man beaktar. Då detta enbart är 

spekulationer utgörs parametern övergripande mål dock enbart av explicit uttryckta 

kopplingar till externa mål. 

Ett övergripande mål kan tillämpas på olika sätt, främst beroende av scenariotyp och syfte. I 

scenarier med normativ karaktär är det exempelvis vanligt att använda ett externt mål som 

det normativa mål som man i scenariot strävar mot att uppfylla. För andra scenarion fyller det 

övergripande målet främst syftet att motivera dess berättigande och betydelse. 
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6.3.2 Händelser 

Ett scenario påverkas givetvis av händelser i dess omvärld. Dessa händelser kan både ha en 

direkt och en indirekt koppling till scenariot, och både ha en direkt och indirekt effekt på det. 

Vidare kan händelserna både vara oförutsedda (t.ex. en kärnkraftsolycka) eller planerade 

(t.ex. en folkomröstning). Händelser som inträffar innan, eller tidigt in i, scenarioprocessen 

kan påverka alla övriga parametrar, medan händelser som inträffar efter scenariots 

publikation enbart kan påverka parametrarna kommunikation, övriga mottagare och tajming.  

6.3.3 Beställare 

Beställaren är den aktör som initierar det projekt som resulterar i ett scenario. Denne kan ha 

en beslutsfattande roll, i frågor som scenariot berör och har som ambition att besvara. Då 

beställaren, direkt eller indirekt, initierar scenarioskapandet påverkar denne även påverkbar 

tajming samt scenariots syfte och mål i stor grad. I vissa fall kan beställaren även påverka 

parametrarna i scenarioinnehåll, kommunikation och målgrupp. En beställare kan t.ex. ge en 

författargrupp i uppgift att presentera en metod för att uppnå ett övergripande mål, för att 

styrka sin egen betydelse inför en kommande förändring. 

6.3.4 Författare 

Ett scenario kan ha en eller flera författare. Parametern författare kan ha samma värde som 

parametern beställare. Då varje person är färgad av sin bakgrund, erfarenheter, åsikter och 

tankesätt etc. färgar alla medverkande personer scenarioskapandet. Med anledning av detta 

innefattar parametern författare även de personer som medverkat i scenarioarbetet, men som 

inte varit med vid själva författandet av scenariot. 

6.3.5 Syfte 

Ett scenarios syfte beror av dess beställare och författares intentioner med själva skapandet 

av scenariot. Detta är i sin tur avgörande för målet med scenariot, samt vilka som identifieras 

som scenariots målgrupp. Syftet besvarar frågan varför ett scenario skapas. 

6.3.6 Mål 

Scenariots mål beror av dess syfte och därmed även av intentionen hos beställare och 

författare, och är avgörande för utformningen av scenariot. I och med detta kan det även vara 

avgörande för vilken scenariotyp och metodik som tillämpas. Målet besvarar frågan vad ett 

scenario ska innehålla för att uppfylla sitt syfte. 

6.3.7 Avgränsningar 

Avgränsningar är nödvändiga för att möjliggöra modellering av verkligheten. Då man ska 

skapa ett scenario måste man därför avgöra hur man väljer att definiera energisystemet, och 

vilka delar av detta och samhället som man vill innefatta i sin modell. Detta är avgörande för 

vilka förutsättningar och begränsningar som systemet får och därmed även vilka resultat som 

erhålls. Avgränsningarna är av olika typ och berör exempelvis geografiska områden, 

energikällor och sociala aspekter. 
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6.3.8 Arbetsprocess 

Med arbetsprocess avses både det tillvägagångssätt som använts för att skapa ett scenario, 

samt också upplägget på scenariot. Arbetsprocessen färgas till stor del av författarna, via 

scenariots syfte och mål. Man kan identifiera en förskjutning av syftet från 1970-talet till idag; 

syftet är idag i större grad att väcka en diskussion och fungera som en utgångspunkt i fortsatt 

arbete, vilket i sin tur resulterar i en mer explorativ eller normativ karaktär på scenarierna. 

Detta påverkar vilken typ av scenario man väljer att skapa, vilken arbetsprocessman väljer att 

tillämpa och vad som inkluderas i scenariot. 

6.3.9 Presentation 

Med presentation avses den permanenta scenarioframställningen, som påverkar hur ett 

scenario mottas. Det innefattar visuella och intellektuella intryck som kommer av språk och 

format. 

6.3.10 Kommunikation 

Parametern kommunikation avser hur ett scenario förmedlas till omvärlden. Denna parameter 

kan, till skillnad från den besläktade parametern presentation, påverkas av såväl interna som 

externa aktörer. Detta kan ske via olika typer av kommunikationskanaler, så som media och 

konferenser.  

6.3.11 Tajming 

Tidpunkten för när ett scenario skapas och publiceras, i relation till olika händelser i dess 

omvärld, har betydelse för hur dess mottagande blir. I denna rapport benämns denna 

tidsrelation som tajming. Tajmingen kan både vara påverkbar och opåverkbar, beroende på 

vilken typ av händelse som den beror av. Man kan exempelvis påverka ett scenarios tajming 

genom att publicera och kommunicera det vid lämplig tidpunkt i förhållande till en 

folkomröstning, gällande relevant sakfråga. Scenarioinnehållet kan i och med detta framstå 

som mer aktuellt. Ett scenarios mottagande kan också påverkas av en oförutsedd händelse, 

som sker efter att scenariot skapats. En kärnkraftsolycka kan exempelvis väcka liv i 

kärnkraftsdebatten och på så sätt göra tidigare scenarier mer aktuella. 

6.3.12 Målgrupp 

Den initiala målgruppen är det segment i omvärlden som ett scenario är tänkt att nå ut till, och 

som scenariots arbetsprocess kan anpassas efter. Den kan exempelvis utgöras av berörda 

beslutsfattare i den fråga som scenariot hanterar. 

6.3.13 Övriga mottagare 

Beroende på hur scenariot mottas av målgrupp, hur det kommuniceras samt vilka händelser 

som inträffar i omvärlden, kan människor utöver den initiala målgruppen intressera sig för 

scenariot. Dessa benämns i denna rapport som övriga mottagare. 

6.4 Framgångsindikatorer 

I denna studie har det antagits fyra framgångsindikatorer, baserat på den första versionen av 

scenarioanalysmodellen. Dessa sammanfattar tillsammans hur författarna av denna rapport 
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har valt att definiera ett scenarios framgång. De fyra indikatorerna presenteras kortfattat 

nedan. 

6.4.1 Uppmärksammande 

Uppmärksammande innebär i denna rapport både en kvantitativ och kvalitativ uppskattning 

på ett scenarios mottagande. Uppmärksammandet är inte nödvändigtvis ekvivalent med att 

scenariot är framgångsrikt då det kan vara av negativ karaktär. Huruvida ett scenarios 

uppmärksammande bedöms ha en positiv inverkan på dess framgång beror av scenariots 

syfte. 

6.4.2 Genomslagskraft 

I denna rapport betecknar genomslagskraft den utsträckning som ett scenario lett till 

konkreta åtgärder, t.ex. i form av lagförändringar, budgetallokeringar eller ny forskning. 

6.4.3 Bredd och djup 

Ett scenario bör vara trovärdigt, varför dess innehåll bör ha en tillfredställande nivå gällande 

transparens och underbyggnad. Scenariots bredd och djup beror av de avgränsningar som 

görs. Bredden representerar hur många aspekter ett scenario tar hänsyn till, t.ex. av teknisk, 

ekonomisk och social karaktär, och djupet representerar hur detaljerat dessa aspekter 

beskrivs. Djupet beror även av hur välunderbyggda resonemangen är. Vad som är en 

tillfredställande nivå av bredd och djup är dock individuellt för varje scenario, och bestäms av 

dess syfte.  

6.4.4 Återkoppling till syfte 

Eftersom ett scenarios syfte kommer av dess beställares och författares intentioner, görs i 

denna rapport bedömningen att ett scenario är framgångsrikt om det uppfyller sitt syfte. 

Detta då skaparna lyckats utföra det de hade för avsikt att åstadkomma.  

6.4.5 Framgångsbedömning – samband mellan alla framgångsindikatorer 

Framgångsindikatorerna kan inte användas som ett mått på framgång var för sig, utan måste 

tillsammans tillämpas för att skapa en helhetsbild av scenariots mottagande. Hur stor vikt de 

olika indikatorerna har skiljer sig åt från fall till fall, och beror till stor del av scenariots syfte. 

Om syftet har ett bristfälligt bredd och djup och därför kritiseras och uppmärksammas i ett 

negativt ljus kan det ändå vara framgångsrikt, om dess syfte enbart var att väcka en 

diskussion. 

6.5 Hypoteser 

Utifrån den framtagna modellen togs ett antal hypoteser fram, vilka presenteras nedan: 

1. Ett scenarios inriktning och omfattning påverkas av händelser i omvärlden 
2. Aktörerna har stor påverkan på ett scenarios bredd, djup och avgränsningar  
3. Ju vidare avgränsningar, desto större bredd och djup krävs för att uppnå 

trovärdighet 
4. Avgränsningarna påverkar ett scenarios möjlighet att uppfylla sitt syfte  
5. Det finns en motsägelse mellan graden av transformation som ett scenario 

förutsätter och dess detaljnivå  
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6. Presentationen och kommunikationen av ett scenario har stor betydelse för hur 
det mottas 

7. Det finns en kompromiss mellan bredd och djup, och överskådlighet 
8. Det finns en kompromiss mellan tekniska och sociala aspekter 

Dessa hypoteser testas sedan i de fallstudier som beskriv i nästkommande kapitel.  
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7 Empiri 

I detta kapitel beskrivs de tolv fallstudier som gjorts. Dessa valdes ut utifrån det ursprungliga 

urvalet av scenarier som undersöktes i litteraturstudien (för en komplett lista över dessa, se 

Appendix B). Fallstudierna utfördes för att testa de hypoteser gällande analysmodellen som 

togs fram i föregående kapitel. 

7.1 Sol eller Uran – att välja en energiframtid 

Måns Lönnroth, Thomas B. Johansson och Peter Steen -1978 

Sol eller Uran är slutrapport till Sekretariatet för framtidsstudiers projekt Energi och Samhälle, 

och har skapats i syftet att skildra energifrågan på lång sikt ur ett helhetsperspektiv. Till 

utredningen Energi och Samhälle hör även ett 20-tal delrapporter (Ingelstam, 2014), vilka 

inte var möjliga att innefatta i denna studie. 

Rapporten börjar med att beskriva olika sätt att se energi på, därefter analyseras tidigare 

byten av energikällor, samt sambanden mellan samhällsutvecklingen och 

energianvändningen. Egenskaper hos de dåvarande huvudsakliga energikällorna olja, gas och 

kol, samt kärnkraft och uran diskuteras därefter. Rapporten presenterar efter detta två 

alternativa energiframtider, vilka beskriver två renodlade potentiella utvecklingsalternativ; 

”Uran-Sverige” och ”Sol-Sverige”. I det förstnämnda alternativet kommer energiproduktionen 

huvudsakligen från kärnkraft, medan det i det andra enbart används förnyelsebara 

energikällor. Egenskaperna hos alternativen jämförs och möjliga kombinationer av de två 

skapas. Därefter diskuteras förutsättningarna för alternativen i termer om inbyggda faktorer i 

dåvarande energipolitik, vilket resulterar i slutsatsen att Uran-Sverige har bättre förutsättning 

att inträffa. Efter detta presenteras potentiella lösningsförslag för att minska oljeberoendet 

under 1980-talet för de två olika alternativen. Rapporten kommer fram till att stark och 

central planering och en lokal förankrad organisation för förnyelsebara energikällor är 

nödvändigt för kommande förändringar av energisystemet. Slutligen diskuteras hur 

energihushållning och energiproduktion kan förändras på organisatorisk nivå, samt hur 

samhällsutvecklingen påverkas av energisystemet på lång sikt. 

7.1.1 Övergripande mål 

Sol eller Uran förhåller sig inte explicit till något övergripande mål, men har en tydlig koppling 

till ambitionen att minska Sveriges oljeberoende. 

7.1.2 Händelser i omvärlden 

År 1973 inträffade den första oljekrisen, vilket därmed flyttade upp energifrågan till toppen 

av den politiska agendan (Ingelstam, 2014).  

Kort efter att Sol eller Uran publicerades inträffade Harrisburgolyckan (1979), den politiska 

enigheten om kärnkraft sprack och en svensk kärnkraftsomröstning hölls år 1980. (se 5.4 

ovan) 



28 
 

7.1.3 Beställare och författare 

Det finn ingen uttrycklig beställare kopplad till projektet. Med anledning av att Sekretariatet 

för framtidsstudier är bildat på initiativ av regeringen efter en utredning, kan man dock se 

regeringen och de medverkande i utredningen som indirekta beställare av rapporten. 

Sol eller Uran är skriven av Måns Lönnroth, Thomas B Johansson och Peter Steen, för 

Sekretariatet för framtidsstudier. Sekretariatet fokuserade på fyra problemområden; 

framtidens arbetsliv, energiförsörjning, naturresurser och tillväxt, samt Sveriges plats i 

världsordningen (Institutet för framtidsstudier, 2014). Slutrapporten är med andra ord 

skriven för en aktör med nationens konkurrenskraft och välmående i fokus. De enskilda 

författarna och deras bakgrunder presenteras kortfattat nedan; 

Måns Lönnroth har bland annat varit statssekreterare till Anna Lind på Miljödepartementet 

och VD för stiftelsen för miljöstrategisk forskning (Mistra). (Ingelstam, 2014; Abresparr et al., 

2013) 

Thomas B Johansson har arbetat på Lunds universitets internationella miljöinstitut, och är 

numera professor emeritus i energisystemsanalys och särskild utredare för statens offentliga 

utredningar. (Statens offentliga utredningar, 2014) 

Peter Steen arbetade med operationsanalys vid Försvarets forskningsanstalt (då FOA, numer 

FOI), i slutet av 1960-talet. År 1993 startade han fms, forskningsgruppen för miljöstrategiska 

studier (se även 5.3 ovan ). 

7.1.4 Syfte 

Syftet med projektet var att väcka diskussion om hur man vill att framtiden ska se ut, genom 

att presentera två alternativa framtidsvisioner: Sol-Sverige och Uran-Sverige. 

7.1.5 Mål 

Huvudmålet med utredningen (SOU 1972:59), till vilken Sol eller Uran är slutrapport till, var 

att föreslå konkreta åtgärder för att minska oljeberoendet. 

7.1.6 Avgränsningar 

Sol eller Uran berör till allra största del Sverige, även om man i viss omfattning även berör hur 

nationen påverkas av vad som sker i omvärlden. 

7.1.7 Arbetsprocess 

Författarna ansåg det vara mindre viktigt att uppskatta kvantitativ data, då prognoser är 

inaktuella efter ett par år. Med anledning av detta utförde man främst kvalitativa analyser. 

(Ingelstam, 2014)  

Rapporten presenterar emellertid en viss mängd kvantitativ data, för att ge läsaren en mer 

konkret uppfattning om storleksordningen på produktion och användning genom åren, visa 

skillnaden i energianvändning mellan olika industrigrenarna, samt energianvändningen 

relaterad till konsumtionen i de olika samhällssektorerna. Denna kvantitativa data består av 

statistiska värden, som beskriver hur utvecklingen sett ut historiskt. Det redogörs exempelvis 
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för hur den genomsnittliga energianvändningen förändrats från år 1850 till 1975, relaterat till 

samhällsutvecklingen.  

7.1.7.1 Metod 

I rapportens resonemang kring framtidens energisystem, i vilket oljan bytts ut mot ett dyrare 

alternativ, används prognoser för framtida energianvändning och energibehov, baserade på 

produktionsvolymen i olika branscher, hushållens konsumtionsnivå och potentiella 

energibesparingar. Författarna skriver dock att dessa prognoser är föråldrade redan efter fyra 

år, bl.a. på grund av att de till viss del förutsätter ett kontinuerligt samband mellan 

energibehov och samhällsutveckling. Med anledning av att kvantitativa uppskattningar anses 

resultera i metodproblem har författarna avstått från att använda detaljerat siffermaterial. 

Resonemanget utförs därför främst kvalitativt i rapporten. 

Vid skapandet av de två alternativa framtidsvisionerna utgår man från ett antal antaganden 

gällande samhället, som kan sammanfattas med en samhällsutveckling med 2 % tillväxt utan 

några större förändringar. När framtiderna skapades utgick man från följande 

utgångspunkter: 

1.) Framtiderna avser år 2015 

2.) Sveriges folkmängd är densamma som då rapporten skrevs (d.v.s. år 1978). 

3.) Antalet bostäder har ökat med 40 % medan den totala bostadsytan ökat något mer. 

Energianvändningen per bostadsyta har minskat med 30 %. 

4.) Den totala produktionen av varor och tjänster har dubblerats. 

5.) Energiåtgången per producerad enhet har minskat i både industrin och tjänste- och 

transportsektorn med 20 respektive 50 %. 

Dessa antaganden om att inga större förändringar skett, har gjorts för att det annars skulle 

finnas en risk att debatten skulle komma att handla om vilka samhällsförändringar man 

antagit, istället för de alternativa framtidsvisionerna. Då fokus ligger på att visa hur oljan kan 

fasas ut, samt då prognoser anses vara missvisande, har man inte gjort någon ekonomisk 

analys för Uran-Sverige, annat än en grov överslagskalkyl, vilken visar på en kostnadstopp 

runt år 2010. För Sol-Sverige har man använt sig av befintliga kostnadsuppskattningar för de 

olika förnyelsebara energikällorna som innefattas. De vaga kostnadsuppskattningarna för de 

två framtiderna visar att både totalkostnaderna och det genomsnittliga energipriset är lika 

stora för de båda alternativen. 

I Uran-Sverige baseras energiförsörjningen på lättvattenreaktorer då denna reaktortyp låg 

längst fram i befintliga planer i olika länder. Detta framtidalternativ är mer centraliserat och 

innehåller ett mindre antal större anläggningar. 

I Sol-Sverige har man utgått från befintlig teknik (år 1978) samt den teknik som då befann sig 

emellan laboratorie- och demonstrationsstadiet. Detta framtidsalternativ är mer 

decentraliserat och innehåller ett större antal mindre anläggningar. 

7.1.7.2 Typ av scenario 

Sol eller Uran har en explorativ karaktär i och med att två olika framtida 

energiproduktionssystem presenteras, jämförs och kombineras. Det har även en viss normativ 

karaktär, då det utgår från ett tydligt mål att minska oljeberoendet.  
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7.1.8 Presentation 

Sol eller Uran är tryckt i pocketformat och har en detaljerad innehållsförteckning samt en 

överskådlig kapitelindelning. Okomplicerat formulerad text varvas med bilder, figurer, 

diagram och tabeller, vilket ger boken ett luftigt och lättmottagligt intryck. Vidare är boken 

disponerad på ett pedagogiskt sätt, och startar med en mer grundläggande presentation av 

energi- och samhällsfrågor. Därefter presenteras och diskuteras de två potentiella 

framtidsvisionerna.  

7.1.9 Kommunikation 

Inför riksdagsvalet 1979 använde många politiker sig av passande delar ur Sol eller Uran, och 

dess delrapporter (Ingelstam, 2014).  Man kan i och med detta se politikernas agendor och 

marknadsföring som kommunikationsvägar för Sol eller Uran. 

Sol eller Uran finns endast tillgänglig i tryckt format. Internets genombrott skedde inte förrän 

på mitten av 1990-talet (Sundblad, 2014), vilket förklarar varför Sol eller Uran inte finns 

tillgänglig i elektronisk form. Den har däremot nämnts i många sammanhang, vilket kan ses 

som ett kommunikationssätt för rapporten. 

7.1.10 Tajming 

Publikationen av Sol eller Uran fick en stor uppmärksamhet, då den berörde frågor som var 

högst aktuella. Publikationen gjordes i efterskalvet av den första oljekrisen och avslutet på 

den politiska enigheten gällande kärnkraftsfrågan. Lars Ingelstam (2014) benämner denna 

förändrade inställning i termer om ”paradigmskifte” och att det i sin tur skapade ”ett öppet 

mål” för Sol eller Uran då allmänheten insett att man måste se på energifrågan med nya ögon. 

Eftersom det var en offentlig produkt, med ett 20-tal delrapporter, kom den därför att spela 

en stor roll i uppmarschen inför följande folkomröstning gällande kärnkraften år 1980. 

(Ingelstam, 2014) 

7.1.11 Målgrupp och andra mottagare 

Då utredningen som Sol eller Uran är slutrapport till, tillsattes i syftet att skapa underlag för 

politisk planering kan man se regeringen som målgrupp till rapporten. Man kan emellertid se 

att Sol eller Uran nådde ytterligare mottagare utöver denna målgrupp, då Sveriges befolkning 

fick utvalda delar av delrapporterna presenterade för sig genom partiprogrammen inför 

riksdagsvalet år 1979.  

7.1.12 Framgångsindikatorer 

7.1.12.1 Uppmärksammande 

Sol eller Uran har bl.a. uppmärksammats i form av Delegationen för energiforsknings 

sammanställning Synpunkter på Sol eller Uran (1979). I denna har synpunkter, främst 

avseende rapportens resonemang, resultat och problemuppfattning, från 35 olika personer 

sammanställts. Dessa representerade bl.a. olika forskningsorgan, statliga verk och 

myndigheter, företag, intresse- och branschorganisationer samt universitet. Synpunkterna är i 

huvudsak positiva och visar att rapporten uppfattats som högst betydelsefull och aktuell.  
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7.1.12.2 Genomslagskraft  

Sol eller Uran är bland annat refererad till av Kaijser et al. (1988) i Att ändra riktning, i vilken 

den benämns som en rapport som har angett ett nytt synsätt på energipolitiken - en möjlighet 

att välja energiframtid. Vidare benämns Sol eller Uran som den i särklass mest lästa svenska 

energistudien, vilken både påverkade den nationella och internationella energipolitiska 

debatten. Även Delegationen för energiforskning (1979) skriver att rapporten fått betydelse i 

energidebatten genom att belysa flera aktuella problem. 

7.1.12.3 Bredd och djup  

Enligt Lars Ingelstam (2014) belyste författarna vikten av att ge en bredare beskrivning av 

framtidens energisystem med några numeriska hållpunkter, vilket öppnade upp för 

samhällsvetenskapliga ingångar.  Boken försöker skapa en bild av sambandet mellan 

samhällets utveckling och dess energianvändning - hur den långsiktiga samhällsutvecklingen 

beror av det politiska skeendet gällande energiförsörjningens utformning.  

Sol eller Uran skapar en bredd genom att beskriva den historiska utvecklingen av Sveriges 

energisystem och ger på så sätt läsaren förståelse för nödvändigheten att minska 

oljeberoendet, samt genom att redogöra för energisystemets olika delar. De olika 

energikällorna och användningsområdena presenteras med statistiska siffror. Detta skapar i 

sin tur ett djup tillsammans med de två alternativa framtiderna, kombinationen av dem, samt 

diskussion om ansvarsfördelning och nödvändiga organisatoriska förändringar. 

7.1.12.4 Uppfyllande av syfte 

Projektets syfte var att väcka en diskussion om hur framtidens energisamhälle kan se ut 

genom att utforma två alternativa extrema visioner. Då man presenterar de två 

framtidsvisionerna Sol-Sverige och Uran-Sverige, samt då rapporten uppmärksammades och 

fick ett stort antal människor att engagera sig och uttrycka sin åsikt i frågan, uppfyllde 

rapporten tydligt sitt syfte. 
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7.2 Att ändra riktning - villkor för ny energiteknik 

Arne Kaijser, Arne Mogren och Peter Steen – 1988 

Att ändra riktning skapades på uppdrag av Energiforskningsnämnden (Efn) och utgår från 

frågan ”Hur snabbt sker tekniska förändringar i samhället”, och fokuserar utöver tekniska och 

ekonomiska faktorer på den institutionella miljön och dess inverkan på introduktionen, 

etableringen och expanderingen av ny teknik.  

Rapporten förmedlar budskapet att en omställning inom energisektorn är nödvändig. Detta då 

de rådande ramarna för denna utformades under den epok då, vad av författarna benämns 

som, tillförseldoktrinen var dominant. Den måste därför anpassas till den 

effektiviseringsdoktrin som utvecklingen går mot. Vidare anser de att denna omställning 

måste ske på ett sådant sätt så att den kollektiva nyttan optimeras. De bästa förutsättningarna 

för detta erhålls genom att sträva efter mångfald, för att möjliggöra hantering av oförberedda 

hinder och utvecklingar. Detta minimerar riskerna för att låsa in sig och att begränsa sig till en 

enskild lösning, vilket författarna anser att man gjort med kärnkraften. Vid skapandet denna 

mångfald, anser författarna att forskning och utveckling har en betydelsefull roll. Vidare 

diskuteras dynamiken i energisystemet och hur det påverkas av teknik såväl som 

organisationsform, samt samspelet mellan olika aktörer. Därutöver diskuteras etableringen 

av, och konkurrensen bland, nya tekniker, samt strategiska faktorer avseende kommande 

omställning. Resonemangen framförs med hjälp av historiska exempel, genom att dra 

paralleller mellan dessa och kommande förändring av energisystemet.  

7.2.1 Övergripande mål 

Det som kan identifieras som övergripande mål i rapporten är målet att avveckla kärnkraften 

till år 2010, i enlighet med riksdagens beslut efter folkomröstningen år 1980 (se 5.4 ovan). 

7.2.2 Händelser 

Energiframtidsstudierna Sol eller Uran (se 7.1) och Energi - till vad och hur mycket (Steen et al., 

1981) är båda publikationer som enligt författarna både påverkade den energipolitiska 

debatten och innehållet i Att ändra riktning i stor grad. 

Kärnkraftsolyckorna i Harrisburg och Tjernobyl inträffade år 1979 respektive 1986. 

År 1980 hölls en kärnkraftsfolkomröstning vilken resulterade i ett riksdagsbeslut om att 

kärnkraften skulle avvecklas till år 2010. Riksdagsbeslutet, baserat på regeringens 

proposition (1984/85:120) från februari 1985, citeras i rapporten:  

"Samhällets och industrins behov av en billig och säker energiförsörjning skall tryggas genom ett 

energisystem som i största möjliga utsträckning är grundat på varaktiga, helst förnybara och 

inhemska, energikällor. En effektiv energianvändning och en intensifierad energihushållning 

skall främjas. Stränga krav skall ställas på säkerhet och omsorg om miljön vid användning och 

utveckling av all energiteknik. Kärnkraften skall utnyttjas under en övergångsperiod. Senast år 

2010 skall den sista reaktorn tas ur drift." – s. 21 

Rapporten utgår från detta beslut och författarna benämner det som ett steg mot ett 

energipolitiskt doktrinskifte; från en tillförseldoktrin till en effektiviseringsdoktrin.  
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I rapporten nämns även att en lång period av minskade energipriser brutits och att 

försurningar av sjöar och skogsdöd ökat, till följd av energiomsättningen. Detta identifieras 

som drivande faktorer till behovet av en omställning i energisektorn.  

7.2.3 Beställare 

Rapporten skrevs på uppdrag av Energiforskningsnämnden (Efn), vilka även stod för den 

huvudsakliga finansieringen. Energiforskningsnämnden inrättades år 1982, som en statlig 

myndighet som ansvarade för långsiktiga och övergripande energiforskningsfrågor. 

(Nationalencyklopedin, 2014)  

7.2.4 Författare 

Rapporten har utarbetats av en forskargrupp vid Försvarets forskningsanstalt (FOA), och 

skrivits av Arne Kaijser, Arne Mogren och Peter Steen. 

Arne Kaijser är professor i teknikhistoria och har arbetat som forskare och lärare på Kungliga 

tekniska högskolan sedan 1991. Den största delen av hans forskning har gällt infrastrukturens 

framväxt, ett område som enligt honom själv ständigt är en aktuell politisk fråga. (KTH, 

2014a)   

Arne Mogren arbetade som forskare inom framtida energistudier på Totalförsvarets 

forskningsinstitut (nu FOI, då FOA) under 1980-talet. I slutet av decenniet började han arbeta 

som analytiker på Vattenfall, och analyserade bland annat avregleringen av den svenska 

kraftsektorn. (European Climate Foundation, 2014)  

Peter Steen var en forskare som bland annat var med och skrev Sol eller Uran (för ytterligare 

presentation se 7.1.3 ovan). 

Författarna var övertygade om att man måste betrakta energisystemet som ett sociotekniskt 

system, i vilken man inkluderar människor, organisationer samt rättsliga och ekonomiska 

villkor. Vidare ansåg de att det var nödvändigt att de ramar och villkor som påverkar 

befintliga system måste förändras för att möjliggöra nödvändig omställning av energisektorn. 

I rapporten trycker författarna på nödvändigheten av större förändringar i den befintliga 

samhällsstrukturen och den, vid tillfället, bedrivna energipolitiska debatten. Detta då 

samhällsingripande ansågs vara en nödvändighet för att uppnå optimal kollektiv nytta.  

7.2.5 Syfte 

Syftet med rapporten var att vidga perspektiven i den energipolitiska diskussionen, och att 

skapa en källa till inspiration och debatt gällande vad som behöver göras för att uppnå målet 

om att avveckla kärnkraften till år 2010, med fokus på institutioner och makt. Detta uttrycks 

enligt nedan:  

"Föreliggande rapport syftar till att ge en förståelse för sociotekniska systems villkor och 

agerande. Det finns en rörelseriktning i de etablerade systemen som gör att de främjar viss 

teknik och motarbetar annan. Yttre händelser eller kraftiga påtryckningar är nödvändiga för att 

de ska ändra riktning." - s. 14 
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Avsikten med rapporten var att vidareutveckla frågeställningen från Sol eller Uran, om de 

organisatoriska och institutionella villkor som måste finnas för att möjliggöra etablering och 

expandering av ny teknik. Då författarna till Att ändra riktning ansåg att denna diskussion 

överröstas av diskussionen om valet av de två framtidsvisionerna, Sol-Sverige och Uran-

Sverige (se kapitel 7.1 ovan) skriver de att de vill vidareutveckla denna frågeställning, fast 

med kärnkraftsavveckling som nyckelord.  

7.2.6 Mål 

Rapporten har inget uttryckligt mål, men författarna har för avsikt att presentera 

åtgärdsförlag för hur energisektorns utveckling kan påverkas. 

7.2.7 Avgränsningar 

Författarna avgränsar sig till att presentera underlag och åtgärdsförslag för att väcka en 

diskussion och gör inte någon ansats till att värdera de olika förslagen, då detta anses vara en 

politisk fråga. Inte heller är avsikten att presentera någon fullständig eller detaljerad 

genomgång av de föreslagna metoderna för att främja ny teknik.  

I rapporten tittar man på ett sociotekniskt system, vilket illustrerar mötet mellan teknik och 

samhälle genom att komplettera det rent tekniska systemet med berörda människor och 

organisationer, samt de ekonomiska och rättsliga villkoren. 

Fokus ligger på Sveriges energisystem, men de historiska händelser som resonemanget förs 

med är även exempel från andra länder. Dessa används bland annat för att belysa nationella 

skillnader och förutsättningar. 

7.2.8 Arbetsprocess 

7.2.8.1 Metod 

Då författarna anser det vara oerhört svårt att presentera ett sociotekniskt systems betydelse 

genom en abstrakt och teoretisk diskussion, har de valt att använda sig av historiska exempel 

för att tydliggöra sina resonemang och analyser på ett konkret sätt. Resonemanget förs därför 

med hjälp av historiska exempel, som är av liknande karaktär som den fråga som diskuteras. 

Exempelvis görs en liknelse mellan den nödvändiga omställningen i energisektorn och de 

åtgärder som vidtogs vid införandet av kärnkraften, till följd av det ökade oljeberoendet, på 

1950-talet. Åtgärderna avsåg då bland annat satsningar på forskning och utveckling samt 

lagstiftningsfrågor. Med denna jämförelse motiverar författarna sin åsikt om att politikerna 

borde agera och skapa rätt förutsättningar för energisektorns aktörer att själva arbeta mot 

vad som är bäst för samhället.  

Författarna refererar till Thomas P Hughes, en amerikansk teknikhistoriker, och hans 

uppfattning om hur ett energisystem kan betraktas som ett sociotekniskt system, där både 

energitillförsel- och användning innefattas. De delar hans mening gällande att man behöver ha 

en förståelse för energisystemets sociotekniska mening för att kunna styra det, och utvecklar 

själva ett sociotekniskt perspektiv av energisystemet med ambitionen om att modellera dess 

dynamik. Energisystemets utveckling angrips därför genom en uppdelning i olika faser i 

enlighet med Hugheds modell; etablering, expansion, mognad och stagnation. Vidare 

presenterar författarna ett fyrfältsdiagram, vilket de föreslår att man ska utgå ifrån vid 
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diskussion gällande ny teknik. Ny teknik delas enligt denna upp enligt följande: teknik som 

ännu inte är färdigutvecklad, men som etablerade aktörer är intresserade av; ny teknik som är 

utprovad och som dominerande aktörer driver framåt på marknaden; outvecklad teknik som 

inte de dominerande aktörerna är intresserade av; ny teknik som är attraktiv ur ett 

samhällsperspektiv men som har svårigheter att etableras på marknaden. Författarna 

understryker emellertid att detta enbart är en schematisk modell som beskriver en 

utvecklings karaktäristiska stadier, och att den verkliga utvecklingen naturligtvis skiljer sig 

från denna. 

7.2.8.2 Typ av scenario 

Att ändra riktning har en normativ karaktär då den bygger på det övergripande målet att 

avveckla kärnkraften till år 2010, och i så stor grad som möjligt ersätta den med förnyelsebara 

energikällor. De åtgärdsförslag som presenteras är emellertid inte särskilt specifika, då 

författarna enbart har för avsikt att väcka en diskussion gällande vad som behöver göras. Det 

är med andra ord inte ett normativt scenario som tydligt redogör för sätt att uppnå det 

uttalade målet. 

7.2.9 Presentation 

Att ändra riktning är tryckt i pocketformat. Den har en välstrukturerad och detaljerad 

innehållsförteckning som ger en överskådlig bild av dess struktur och kapitelindelning. 

Rapporten är skriven med ett relativt okomplicerat språk, där författarna använder 

personliga pronomen (”vi”) i sina resonemang, vilket skapar ett mer informellt intryck. De 

historiska händelserna ger läsaren konkreta exempel och relaterade paralleller och slutsatser 

till dessa gör det enkelt att följa författarnas resonemang. 

7.2.10 Kommunikation 

Att ändra riktning finns inte tillgänglig i elektronisk form. I och med att Internets genombrott 

skedde i mitten av 1990-talet (Sundblad, 2014), är detta inte förvånande. Av samma anledning 

är det även svårt att hitta information om hur rapporten kommunicerades, då detta inte 

dokumenterades elektroniskt.  

7.2.11 Tajming 

Kärnkraftsolyckan i Harrisburg (1979) och framförallt den i Tjernobyl (1986) 

uppmärksammade människor på de stora riskerna med kärnkraft, och folkomröstningen 

avseende kärnkraften år 1980 resulterade i ett riksdagsbeslut om att kärnkraften skulle 

avvecklas till år 2010. Detta medförde att kärnkraftsavvecklingsfrågan kom att vara aktuell 

åren därefter. Då det var oklart hur energisystemet skulle komma att förändras fanns det ett 

stort behov av att diskutera saken, vilket Att ändra riktning gör och uppmuntrar andra till att 

göra. 

7.2.12 Målgrupp och andra mottagare 

Rapporten har inte någon uttalad målgrupp, men då dess syfte är att väcka diskussion 

gällande kommande omformning av energisektorn, samt då den uppmanar till energipolitiska 

beslut, är politiker och beslutsfattare med stor sannolikhet den huvudsakliga målgruppen. 

Därutöver är det även sannolikt att andra samhälls- och miljöengagerade personer också var 

ämnade som mottagare.  
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7.2.13 Framgångsindikatorer 

7.2.13.1 Uppmärksammande 

Under uppslagsordet energifrågan refererar Nationalencyklopedin till Att ändra riktning. Att 

rapporten används som källa av ett såpass stort och välansett uppslagsverk är ett tecken på 

kvalitet och framgångsrikt uppmärksammande. Detta styrks även av att Naturvårdsverket 

benämner rapporten som en av de få framtidsstudier som lyckas att kombinera den tekniska 

aspekten med en naturvetenskaplig och samhällsaspekt, i sin rapport Tvågradersmålet i sikte? 

(se Appendix B)  

7.2.13.2 Genomslagskraft  

År 1992 publicerades skriften Energi åt kommunerna (se Appendix B) till vilken bland annat 

Peter Steen var författare. Den refererar till denna rapport, att den behandlar organisatoriska 

och institutionella frågor, och fortsätter diskussionen om behovet av att kommunerna ska ha 

ett större inflytande i förändringsarbetet avseende Sveriges energisystem.  

7.2.13.3 Bredd och djup 

Rapporten skapar god bredd genom att komplettera det tekniska systemet med sociala 

aspekter i resonemanget om utformningen av den framtida energisektorn. En diskussion 

gällande de sociotekniska ramarna, hur dess roll och utformning kan påverkas av staten samt 

internationella jämförelser av befintliga ramutformningar bedrivs. Vidare beskriver 

rapporten energisystemets olika utvecklingsfaser samt hur de olika aktörerna påverkar och 

berörs av dessa, och dess interna och externa dynamik. I och med detta skapas en vidtäckande 

helhetsöverblick över energisystemets egenskaper och därmed även en bred förståelse för 

varför och hur rätt incitament bör skapas.  

Ett visst djup skapas genom metoden att underbygga resonemangen med historiska exempel, 

men huruvida de tillhörande argumenten är riktiga eller inte motiveras emellertid inte 

speciellt utförligt. Att historiska händelser och utvecklingar har inträffat kan man inte 

argumentera mot, men man kan ifrågasätta huruvida de paralleller och slutsatser som dras 

utifrån de historiska händelserna med närmare anblick är särskilt underbyggda. Dessa dras 

ofta utan att alla steg i resonemanget förklaras, och kan i och med detta uppfattas som 

vedertagen kunskap. Då författarna inte gör någon ansats att värdera de åtgärdsförslag som 

presenteras eller att ge någon fullständig eller detaljerad redogörelse för de samma har 

rapporten inte heller något större djup. 

7.2.13.4 Uppfyllande av syfte 

Tack vare den gedigna bredden och den ändå relativt utförliga historiska förankringen ger 

rapporten ett fullgott underlag för vidare diskussion gällande stundande omställning av 

energisektorn. Rapporten uppfyller därmed sitt syfte att skapa underlag för debatt i 

kärnkraftsavvecklingsfrågan väl, trots att dess djup kan diskuteras. 
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7.3 Energiläget år 2050 

Christian Azar och Kristian Lindgren – 1998 

I detta scenario presenteras två framtidsvisioner utifrån samhällets syn på energianvändning: 

en materialistiskt och en post-materialistiskt vision. Utifrån dessa två alternativa framtider 

tas tre scenarier fram där koldioxidhalten minskar i atmosfären: för de materialistiska 

scenarierna sätts målen 400 respektive 500 ppm koldioxid (en minskning på 75 respektive 50 

%  mot dåvarande nivåer) och för det post-materialistiska scenariot sätts målet 400 ppm 

koldioxid. I det materialistiska samhället ökar energitjänsteanvändningen kraftigt, men 

effektiviseringar gör att den totala användningen landar på strax under 1995 års nivå. I det 

post-materialistiska samhället har istället energianvändningen minskat med 30 %. Även här 

har energitjänsteanvändningen ökat i vissa sektorer (tjänstesektorn, verkstadsindustri, 

flygresor och hushållsel), men ligger oförändrad i andra sektorer (tung industri, bostadsytor 

och bilresor). 

Rapporten beskriver även vilka konsekvenser som de nya energisystemen får för respektive 

energianvändningssektor. Kopplingen mellan ökad ekonomisk tillväxt och 

energianvändningen ifrågasätts, exempelvis i form av ett antagande om en kraftig tillväxt 

inom stålindustrin i både de materialistiska och det post-materialistiska scenerierna, men i 

det post-materialistiska scenariot antas effektivisering hålla nere den totala 

energianvändningen. Detta för att visa att det är möjligt att en industrisektor ökar det totala 

värdet av produktionen utan att för den skull öka energianvändningen nämnvärt.  

7.3.1 Övergripande mål 

I FN:s klimatkonvention från 1992, och sedan även i Kyotoprotokollet, anges som mål att 

”stabilisera halterna av växthusgaser i atmosfären på en nivå som förhindrar farlig mänsklig 

påverkan på klimatsystemet” (Tjernström, Hultqvist & Warell, 2014). I rapporten har man 

tagit sikte på målet 400 respektive 500 ppm koldioxid, vilket kan jämföras med dåvarande 

nivåer på omkring 360 ppm. Med åren har dock dessa nivåer stigit - enligt SMHI (2013) 

uppmättes under 2012 och 2013 för första gången koldioxidhalter på över 400 ppm. Azar och 

Lindgren hänvisar till två rapporter av IPCC, som menar att dessa koldioxidnivåer innebär 

relativt god chans att begränsa temperaturhöjningen i atmosfären till 2 grader. 

7.3.2 Händelser 

Rapporten publicerades 1998, två år efter Kyotoprotokollet slogs fast och sex år efter 

klimatkonferensen i Rio de Janeiro (se Appendix A).  

I februari 1997 togs ett beslut om att stänga en av reaktorerna i Barsebäck, vilket sedan 

genomfördes i november 1999. Vid denna tidpunkt hade man fortfarande som mål att 

avveckla kärnkraften till år 2010. I samtliga av rapportens scenarier avvecklas också 

kärnkraften till år 2025, vilket alltså ligger i linje med den dåvarande politiken. 

7.3.3 Beställare 

Rapporten har utförts på uppdrag av Klimatdelegationen, en samordningsgrupp för 

klimatforskning. Delegationen var utsedd av regeringen, och deras uppgift var bl.a. att 
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samordna och rapportera om klimatforskningen som skedde inom Sverige. (Riksrevisionen, 

2012) 

7.3.4 Författare 

Christian Azar är professor i fysisk resursteori på Chalmers tekniska högskola. Azar har 

genom åren uppnått ett visst ”kändisskap” inom energi och miljö, t.ex. blev han utsedd till 

Sveriges miljömäktigaste person år 2009 (Backman, 2009). Han är också sedan 2013 

miljörådgivare tillsammans med ett antal andra forskare åt Miljöpartiet, inför riksdagsvalet 

2014, dock utan att för den skull sympatisera med Miljöpartiets politik (Larsson, 2013). Azar 

var även en del av Oljekommissionen, under ledning av Göran Persson (se 7.7). Dessutom var 

han en av huvudförfattarna till IPCC:s Third Assessment Report (IPCC, 2014b). 

Även Kristian Lindgren är professor på Chalmers, inom komplexa system. Han har även jobbat 

med utveckling av modeller för energianvändning på regional och global nivå, och ur ett 

klimatperspektiv. (Chalmers, 2014) 

De två huvudförfattarna har även haft hjälp av Emi Hijino, som vid rapportens tillkomst tog 

sin civilingenjörsexamen från teknisk fysik vid Chalmers. (Nicklasson, 2012) 

7.3.5 Syfte  

Syftet med rapporten uttrycks enligt följande: 

”I denna rapport redovisar vi hur Sveriges energisystem skulle kunna se ut om man på global 

nivå väljer att stabilisera halterna av CO2 på 400 ppm samt 500 ppm. […] Syftet med denna 

rapport är att undersöka möjligheten att nå dessa koldioxidmål i Sverige, samt illustrera hur 

vägen till dessa mål skulle kunna utformas.” – s. 4 

7.3.6 Mål 

Målet med rapporten uttrycks enligt följande:  

”Målet har varit att visa hur Sverige kan minska koldioxidutsläppen med 50 % respektive 75 % 

fram till år 2050” – s. 3 

7.3.7 Avgränsningar 

Rapporten fokuserar, som titeln antyder, på hur Sveriges energisystem skulle kunna se ut år 

2050. Omvärldens utveckling bortser man däremot ifrån gällande t.ex. vilka eventuella 

konsekvenser som ett lands regleringar kan få över andra länders konkurrensmöjligheter, 

även om man berör det kort. Man har inte heller gjort någon djupare ekonomisk analys av vad 

framtida energisystemet skulle kunna kosta annat än vad optimeringsmodellen tar hänsyn till. 

Man säger sig ha valt relativt konservativa nivåer gällande energianvändning, och även 

gällande tillförsel har man inte använt sig av några nya tekniker utan endast sådana som finns 

i mer eller mindre kommersiell form vid rapportens tillkomst. Målsättningen för minskningen 

av koldioxidutsläpp är dock inte särskilt konservativ, utan skulle innebära stora omställningar 

i energitillförsel och -användning.  
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7.3.8 Arbetsprocess 

7.3.8.1 Datainsamling 

Antagandena gällande vilka effektiviseringsmöjligheter som finns fram till år 2050 har man 

grundat på tidigare resultat, från andra forskare och från större organisationer (t.ex. IPCC) 

samt myndigheter (t.ex. Banverket). Man väger ofta in flera resultat och jämför dessa med 

varandra, vilket bör leda till välgrundade antaganden.  Generellt är det dock givetvis svårt att 

göra antaganden på så lång sikt som 50 år framåt i tiden.  

7.3.8.2 Modelleringsstruktur 

Överskådligt kan man säga att scenarioarbetet har skett i tre etapper; först har 

användningsnivåerna för år 2050 uppskattats för olika sektorer. Sedan har man uppskattat 

hur mycket energitillförsel som kan tänkas fås från förnyelsebara källor vid samma tidpunkt, 

och därefter har scenarier tagits fram baserat på en optimeringsmodell, där modellen väljer 

den billigaste vägen för att tillgodose den uppskattade användningen, under villkoret att klara 

en viss nivå av koldioxidutsläpp. Som nämns ovan ska dock optimeringsmodellen inte ses som 

ett verktyg som genererar förutsägelser, utan som ett hjälpmedel för att illustrera möjliga, och 

kanske även eftersträvansvärda, framtidsbilder.  

Användningsnivåerna har, som nämns ovan, baserats på två visioner - ett materialistiskt och 

ett post-materialistiskt samhälle. Dessa visioner grundar sig på resonemang kring vilka 

värderingar som kan tänkas finnas i samhället år 2050, och vad som gör människor lyckliga. I 

ett post-materialistiskt samhälle menar man att det finns en möjlighet att människor inte 

värderar ägande och konsumtion lika högt som idag, utan istället exempelvis att ha mer fritid. 

I den post-materialistiska visionen ändras också beteendemönster gällande bl.a. resor – man 

reser mindre, men minskningen gäller främst arbetsrelaterade resor. 

Till viss del använder rapporten en bottom-up-metod, då man utgår från specifika 

användningssektorer såsom flyg, person- och godstrafik etc., för att uppskatta den totala 

användningen inom transportsektorn och därefter för hela energisystemet. Detsamma gäller 

för tillgången på energi, som beskrivs uppdelade efter energikällor. För biobränslen 

uppskattas potentialen i många olika underkategorier såsom energiskog, halm, avfall, torv 

samt skogsprodukter såsom avlutar och avverkningsrester. Detta summeras sedan ihop till 

den totala potentialen hos biobränsle, som sedan läggs ihop med andra energislag till en total 

potential hos energikällor 

Å andra sidan utgår grundstrukturen i scenarierna från ett överskådligt beteende hos 

människor, inte på individnivå utan på en övergripande samhällsnivå, vilket har större 

likheter med en top-down-metod. 

7.3.8.3 Typ av scenario 

Scenarierna har dels normativa drag, i det att man utgår tydligt från uppsatta mål om att 

minska koldioxidhalten i atmosfären.  

Man har också en uttryckligt explorativ ansats, då man inte vill göra prognoser för framtiden 

utan istället vill visa ett antal möjliga scenarier,  
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”På så lång sikt som till år 2050 råder naturligtvis stora osäkerheter om värderingar, 

energibehov, teknik, kostnader och samhällets ekonomiska struktur. Vi har därför valt att inte 

göra prognoser över hur vi tror att det kommer bli; istället har vi målat upp två möjliga 

framtidsvisioner” – s. 75 

Denna ansats är helt i linje med definition av ett explorativt scenario (se kapitel 4).  

7.3.9 Presentation 

Rapporten ger ett sakligt intryck och har en enkel layout. Det finns stödjande diagram och 

tabeller till texten, som underlättar förståelsen av rapporten. Till skillnad från andra 

rapporter saknas andra typer av bilder, faktarutor eller andra element som bryter av 

textflödet. Detta gör att rapporten uppfattas som formell och akademisk. Man kan tänka sig att 

om en rapport riktar sig till en målgrupp som inte är experter inom energiområdet, såsom 

politiker och andra typer av beslutsfattare, kan det vara en fördel att ha en mer lättläst 

rapport. Å andra sidan är rapportens struktur och språk tydlig, vilket borde förenkla 

förståelsen även för en mindre insatt läsare.  

7.3.10 Kommunikation 

Rapporten finns tillgänglig i elektronisk form på t.ex. Luleås och Chalmers tekniska högskolors 

respektive hemsidor. Huruvida andra kommunikationskanaler använts, såsom föreläsningar 

eller liknande, har inte gått att visa på. Det kan dock ha att göra med att rapporten är 

publicerad 1998, då man i mindre utsträckning än idag dokumenterade sådana saker som 

föreläsningar och seminarium på hemsidor etc. 

7.3.11 Tajming 

Som nämns ovan så publicerades rapporten inte långt efter Kyotoprotokollets framtagande 

1997. Eftersom protokollet innebar bindande åtaganden om att minska utsläpp (även om det 

inte ratificerades förrän 2005) bör detta ha gjort scenarierna som presenteras i denna rapport 

högaktuella. Det är alltså troligt att mottagandet av rapporten påverkades av tidpunkten då 

den tillkom. 

Rapporten bör också ha aktualiserats ytterligare av stängningen av Barsebäcks kärnkraftverk 

1999, året efter rapportens publicering.  

7.3.12 Målgrupp och andra mottagare 

I rapporten vill man visa hur Sveriges energisystem skulle kunna se ut med kraftigt minskade 

koldioxidutsläpp. I rapporten skriver man också att det inte finns några ekonomiska eller 

tekniska hinder för att uppnå detta, och att frågan därmed är politisk. Man kan därför tänka 

sig att rapporten är tänkt att främst nå just politiker, snarare än andra akademiker eller 

representanter från näringslivet. Ett uttalande av Christian Azar stödjer till viss del detta, 

apropå vad rapporten kan tänkas bidra till:  

”Insikten att det är tekniskt och ekonomiskt möjligt kanske kan öka politikernas beredvillighet 

att fatta de nödvändiga besluten”. (Chalmers, 1998) 
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7.3.13 Framgångsindikatorer 

7.3.13.1 Uppmärksammande 

Rapporten har använts som referens i flera svenska projekt och visioner, såsom Den hållbara 

regionen (Stjernström et al., 2001), ett projekt om hållbar samhällsutveckling i Västerbottens 

län. Ett annat exempel är rapporten Energi och växthusgasutsläpp (Länsstyrelsen Dalarnas 

Län, 2012), som utgör ett underlag för Dalarnas klimatstrategi 2012. 

Tvågradersmålet i sikte (Åkerman et al., 2007, se Appendix A), nämner rapporten som ett 

centralt exempel på nyligen gjorda energiframtidsstudier. 

7.3.13.2 Genomslagskraft  

I arbetet med denna rapport har man tagit fram en linjär optimeringsmodell, kallad GET-

modellen. Denna modell används bl.a. i Den hållbara regionen (Stjernström et al., 2001).   

7.3.13.3 Bredd och djup 

Rapporten är relativt djup när det gäller tekniska aspekter av hur ett energisystem skulle 

kunna se ut år 2050 utifrån de övergripande målnivåerna på koldioxidutsläppen.  Man gör 

t.ex. en ganska detaljerad uppskattning av energianvändningen för olika segment av större 

sektorer. Vidare har rapporten en gedigen bredd då man tar hänsyn till tekniska, ekonomiska 

och sociala aspekter. Rapportens tyngdpunkt ligger visserligen på de tekniska aspekterna, 

men ett kapitel ägnas åt att undersöka vilka ekonomiska förutsättningar som finns för de olika 

visionerna. Dessutom utgår de två alternativa framtidsvisionerna från användningsmönster 

och värderingar i samhället. Man sätter också de tekniska aspekterna av scenarierna i ett 

bredare perspektiv. Angående rapportens mål att sänka koldioxidutsläppen med 50-75 % 

frågar man sig: 

”Hur blir det att leva i ett samhälle som förverkligar sådana mål? Kommer energin att räcka till? 

Är det möjligt att förena dessa mål med bibehållen eller t o m ökad välfärd?” - s. 8 

7.3.13.4 Uppfyllande av syfte 

Då syftet och målet med rapporten är relativt övergripande – att visa på hur Sveriges 

energisystem skulle kunna se ut med kraftigt minskade koldioxidutsläpp - är det rimligt att 

rapporten inte enbart diskuterar tekniska aspekter, utan även de ekonomiska implikationer 

som scenarierna medför. Det bör också vara viktigt att ha ett brett perspektiv för att kunna 

påverka politiker och andra beslutsfattare. 

Man nämner koldioxidskatter och standarder som olika möjliga styrmedel, men dessa nämns 

bara mycket översiktligt. Man går också igenom hur olika sektorer påverkas av olika möjliga 

utvecklingar rent kostnadsmässigt. Detta görs på en nivå där man fokuserar mer på samband 

mellan olika faktorer istället för konkreta siffror. Detta är dock en rimlig ansats - med tanke på 

det långa tidsperspektiv som rapporten har så hade alla försök att kvantitativt säga något 

specifikt om kostnadsutveckling av energipriser och liknande varit meningslösa. 
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7.4 Kan framtiden påverkas? Framtidsbilder för Energieuropa 

IVA (Projektet Energiframsyn Sverige i Europa: rapport från panelen för strukturframsyn) – 

2003 

Denna rapport är en delrapport i det större projektet Energiframsyn Sverige i Europa, vars 

syfte var att skapa ett brett diskussionsunderlag för möjligheter och hinder inom 

energiområdet. För att uppnå denna bredd genomfördes projektet av fyra paneler (IVA, 

2003). Det hade givetvis varit intressant, men dock inte möjligt, att ta del av alla rapporter i 

projektet. Detta kapitel beskriver därför enbart en av dessa rapporter, av panelen för 

strukturframsyn. 

I rapporten undersöks hur de strukturer som finns inom Sveriges energisystem kan komma 

att utvecklas. Man definierar tre olika strukturer som de viktigaste: samhällsstrukturer, 

tekniska strukturer och industriella strukturer. Två centrala drivkrafter identifieras som 

bedöms kunna påverka strukturerna, dessa är ”Europas gemensamma utveckling” och ”IT:s 

betydelse i samhället”. Rapporten beskriver sedan hur de tre strukturerna utvecklas och tar 

form i dessa scenarier. Man gör detta delvis utifrån ett aktörsperspektiv, där man ser på hur 

olika scenarier skapar olika hinder och drivkrafter för olika aktörer. Ett exempel är 

resonemanget om EU:s utveckling - om EU utvecklas starkt, och medlemmarna samarbetar i 

större grad, gynnar det större aktörer då dessa har bättre möjligheter att dra nytta av en 

större marknad. Om motsatsen sker blir det viktigare att kunna utnyttja lokala 

förutsättningar. Om IT får större betydelse och ökad användning i samhället så kommer det 

att ställa högre krav på företagen då transparens och möjlighet till jämförelse ökar. Dock kan 

företagen utnyttja de nya affärsmöjligheter som skapas. Om IT inte får en ökad betydelse 

gynnar det de företag som bäst utnyttjar befintlig struktur. 

7.4.1 Händelser 

Projektet och rapporten kom till under 2002, och rapporten publicerades i januari 2003. 

USA:s krig mot Afghanistan, som påbörjades som en konsekvens av attentaten mot World 

Trade Center den elfte september 2001, pågick under hela projektets gång. 

Rapportens fokus ligger på Sveriges roll i Europas framtida energisystem. Detta kan ses i 

ljuset av flera viktiga händelser både på internationell och nationell nivå: 

Idag färgas energidiskussionerna om Barsebäcks framtid, den avreglerade elmarknadens 

funktion, behovet av ny elproduktionskapacitet, naturgasledning genom Sverige eller inte, oro 

för Irak-kris, och naturligtvis klimatfrågan. Ett annat område som är särskilt aktuellt just nu, är 

frågan om det Europeiska samarbetets utveckling. Hur kan ett framtida Europa tänkas se ut? 

Hur kan det komma att påverka energiområdet?  - s. 1 

Vid tidpunkten för rapportens tillkomst hade lagändringen om att bygga nya kärnkraftverk 

ännu inte ändrats, vilket är tydligt då kärnkraftens framtid diskuteras i rapporten. 
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7.4.2 Författare 

Rapporten är skriven av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin, förkortat IVA. På deras 

hemsida definierar IVA sig själva som en organisation som främjar kunskapsutbyte mellan 

olika aktörer i samhället (IVA, 2014b): 

”IVA är en oberoende arena för kunskapsutbyte. Genom att initiera och stimulera kontakter 

mellan olika kompetensområden och över nationsgränser fungerar akademien som en 

gränsöverskridande brobyggare mellan näringsliv, forskning, förvaltning och olika 

intressegrupper” 

Det kan vara intressant att notera är att projektledaren för det övergripande projektet 

Energiframsyn, Göran A. Persson är mycket positiv till kärnkraft, vilket han argumenterar för i 

en artikel i Ny Teknik (Persson, 2004):  

”Risken för härdsmälta elimineras i nya reaktorer. De ger även bättre bränsleutnyttjande, 

mindre mängder långlivat avfall och ekonomisk konkurrenskraft. Politikerna bör därför sadla av 

sina energipolitiska käpphästar och diskutera avveckling och alternativ utan förutfattade 

ståndpunkter.” 

Projektet genomfördes av människor från näringsliv, forskning och offentlig sektor, som både 

ingått i de fyra panelerna men också ingått i andra grupper som haft anknytning till det 

övergripande projektet. 

7.4.3 Syfte 

Syftet med det övergripande projektet Energiframsyn beskrivs enligt följande 

”Energiframsyn Sverige i Europa är ett IVA-projekt vars syfte har varit att ge underlag för en 

bred diskussion om möjligheter och problem på energiområdet för en hållbar utveckling av det 

svenska samhället.” – s. 1 

Det fanns också en ambition om att scenarioarbetet skulle vara lärande för de medverkande i 

projektet. 

7.4.4 Mål 

I rapporten uttrycks dess uppgift enligt följande: 

”Strukturpanelen har haft till uppgift att försöka förstå hur energisystemets strukturer kan 

komma att förändras under de närmsta tjugo åren” - s. 3 

I kommittédirektivet för tillsättningen av Det långsiktiga energipolitiska programmet, även 

kallad LångEn-utredningen, kommenteras målet för Energiframsyn-projektet (Riksdagen, 

2001): 

”Målet med projektet är att med utgångspunkt i de framtidsbilder för Sverige som finns i Teknisk 

Framsyn, skapa insikt och visioner om utvecklingen i Sverige på energiområdet med ett tydligt 

internationellt perspektiv. Inom ramen för projektet kommer fokus att ligga på de närmaste 10-

20 åren. Därtill kommer vissa utblickar att göras 50 år framåt i tiden.” 
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7.4.5 Avgränsningar 

Rapporten fokuserar på Sverige och vår roll i Europa - man avgränsar sig i stort mot övriga 

världen. Tidsperspektiv är 20 år, med utblick 50 år (2020-2050). Detta motiveras med att 

Sverige påverkas mycket av EU, men inte har särskilt stor möjlighet att påverka EU. Därför är 

det viktigt att sätta Sverige i ett sammanhang. Europa bedöms vara ”lagom” omfattande till 

2020, ett längre perspektiv hade krävt större omfattning. Rapporten fokuserar på 

elmarknaden, då gruppen har störst erfarenhet av detta.  

7.4.6 Typ av scenario 

Scenarierna är av explorativ typ, dels då man inte bedömer något alternativ som mer troligt 

än något annat, samt att man har en ”utforskande” metod: 

”För säkerhets skull är det kanske viktigt att säga att vi inte bedömer något av scenarierna som 

mer sannolikt eller önskvärt än något annat. Istället skall de stimulera till eftertanke och skapa 

”omfallsdiskussioner” som t.ex. ”om det blir så, hur gör vi då.” – s. 1 

Termen ”om det blir så” skulle visserligen kunna jämställas med ”What if”, vilket, skulle 

indikera ett prediktivt scenario (se kapitel 0 ovan), men det är inte av typen att man jämför 

utvecklingar som härrör från en specifik utgång på en händelse, utan att man har en bredare 

ansats och undersöker vad som kan hända, givet en viss utveckling på ett område (Europas 

betydelse samt IT-utveckling). 

7.4.7 Arbetsprocess 

7.4.7.1 Metod 

Rapporten är som nämns ovan en delrapport i det övergripande projektet ”Energiframsyn 

Sverige i Europa”. Det är värt att notera att begreppet ”framsyn”, översatt från det engelska 

begreppet ”foresight” särskilt har använts av IVA inom deras arbete med framtidsstudier. Att 

arbeta med framsyner har kommit att innebära framför allt två saker; att i arbetet involvera 

människor med olika bakgrund och kompetenser, och att redan i ett tidigt skede i arbetet 

sätta upp förväntningar på vad man vill åstadkomma (Ingelstam, 2012). Framför allt det 

förstnämnda kan tydligt ses även i detta projekt, då människor med olika bakgrunder deltog i 

projektet (se 7.4.2 ovan). 

Arbetet inleddes med ett antal möten där panelen samlades för att bestämma metod, 

avgränsningar etc. Därefter följde möten för att diskutera de tre strukturerna som rapporten 

bygger på, där man också tog in externa personer som talare (såsom Vattenfalls koncernchef 

på mötet om industriella strukturer). Man hade även en konferens där scenarierna och deras 

respektive innehåll utarbetades, vilket bl.a. gjordes genom rollspel där panelmedlemmar fick 

gestalta olika aktörer i en förhandlingssituation.  

Utifrån de två drivkrafterna EU:s gemensamma utveckling och IT:s betydelse i samhället 

utarbetades rapportens fyra scenarier, vilka illustreras nedan: 
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Figur 3 Översikt över de fyra scenarierna i IVA:s Kan framtiden påverkas 

I rapporten sätts scenarierna också i ett sammanhang då de jämförs med det övergripande 

projektet Energiframsyn Sverige i Europass huvudscenarier, Klimatet i fokus samt Klimatet en 

faktor bland flera. Man resonerar kring vilka likheter och olikheter som finns mellan 

scenarierna - det finns t.ex. stora likheter mellan Klimatet i fokus-scenariot och Habsburg, som 

präglas av en europeisk avgränsad elmarknad med lika spelregler för alla europeiska aktörer. 

Sherwood har vissa likheter med Klimatet en faktor bland flera, främst p.g.a. mängden lokala 

initiativ, men har också likheter med Klimatet i fokus. 

7.4.8 Presentation 

Rapporten uppfattas som lättläst genom att man använder ett relativt enkelt språk utan 

facktermer. Förståelsen underlättas också genom sammanfattande rutor, färg och illustrativa 

figurer som stöd till texten. Vid genomgången av de olika scenarierna används ett berättande 

språk – man utgår från scenariot och ”berättar” hur man kom dit. Den informella känslan 

förstärks också genom att man använder personliga pronomen (”vi”). Läsningen blir 

underhållande genom att scenarierna är fyndigt döpta efter historiska städer som kan kännas 

igen i det karaktäristiska för scenarierna. Dessutom beskrivs scenariot – som alltså utspelar 

sig år 2020 - i presens. För att ytterligare göra läsningen intressant, samt för att konkretisera 

de utmärkande dragen för de olika scenarierna, finns textavsnitt som beskriver olika fiktiva 

företag och vilka möjligheter och utmaningar dessa stöter på. En tydlig röd tråd går också 

rapporten, genom att de externa scenarierna tydligt kopplas till de olika strukturerna. Man 

illustrerar skillnaden mellan de olika scenarierna på ett mycket pedagogiskt sätt genom att 

låta ett fiktivt företag, Noren, verka i samtliga scenarier. Skillnaden mellan hur Norens 

verksamhet utvecklas visar tydligt hur förutsättningarna och drivkrafterna ändras i de olika 

scenarierna. 

7.4.9 Kommunikation 

Denna rapport finns att tillgå, tillsammans med övriga panelers slutrapporter i det 

övergripande Energiframsyn-projektet, i elektronisk form via IVA:s hemsida, och den kan 

även beställas i tryckt form via IVA:s bokhandel. Det finns även en sammanfattning och syntes 

att tillgå, vilka bör göra det lättare att ta till sig det övergripande projektet i sin helhet, då 

arbetet är omfattande. 
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I samband med rapporternas publicering hölls också en öppen presentation på IVA:s 

konferenscenter av projektets styrgruppsordförande samt ordförande för de fyra panelerna 

(IVA, 2014a). 

7.4.10 Tajming 

Som nämns ovan (7.4.1) så tillkom rapporten i en tid då många händelser skedde både inom 

Sverige och internationellt. Vissa av dessa händelser, såsom  stängningen av 

kärnkraftsreaktorerna i Barsebäck och Kyotoprotokollet, var händelser som var aktuella 

under flera års tid, både före och efter detta scenarios skapande. Detta indikerar att de både 

har påverkat skapandet av detta scenario, men att det också kan ha haft en påverkan på hur 

scenariot togs emot. Man kan tänka sig att införandet av utsläppsrätter kan ha gjort att frågan 

om EU:s betydelse för Sverige i energifrågor kan ha aktualiserats, vilket diskuteras i detta 

scenario.  

7.4.11 Framgångsindikatorer 

7.4.11.1 Uppmärksamhet 

En utvärdering av strukturpanelens rapport gjordes av Fredrik Lagergren och Henrik 

Blomgren, där man bedömer att även om man inte klart kan se att ett scenario har ”slagit in”, 

så är Rom och Habsburg (där EU får större inflytande) mer korrekt. Gällande IT-utvecklingen 

bedömer de att man inte kan se så stora utvecklingar än, men att det finns mycket som är på 

gång. (Lagergren & Blomgren, 2010)  

7.4.11.2 Genomslagskraft  

Som helhet har Energiframsyn Sverige i Europa använts som underlag i LångEn-utredningen, 

som tillsattes för att utvärdera resultatet av det långsiktiga energipolitiska program som 

infördes 1997, och föreslå riktlinjer till den period av programmet som inleds under 2003. 

Peter Nygårds, som var ordförande i Energiframsyn-projektet, var även ordförande i denna, 

och beskriver Energiframsyn-projektet roll enligt nedan (Nygårds, 2003): 

Enligt direktiven skall projektet Energiframsyn Sverige i Europa vara en av utgångspunkterna i 

beredningen av förslag till riktlinjer för det långsiktiga energipolitiska programmet inför 

planeringsperioden som inleds 2003 – s. 52 

Energiframsyn-projektet har även använts av Sveriges byggindustrier i en rapport angående 

energieffektiviseringsmöjligheter i byggnader (Sveriges Byggindustrier, 2008). Den har även 

använts som underlag för att uppskatta vindkraftspotential av Länsstyrelsen i Jönköping. 

(Länstyrelsen för Jönköpings län, 2010) 

Energiframsyn-projektet fick även en fortsättning genom ett samarbete med KVA och KSLA.  

Det ledde också vidare till projekt inom Euro-CASE, som är en oberoende ideell organisation 

av nationella akademiker inom teknik, tillämpad vetenskap och teknik från 21 europeiska 

länder. Euro-CASE fungerar som ett permanent forum för utbyte och samråd mellan EU: s 

institutioner, industri och forskning. (IVA, 2014b) 

7.4.11.3 Bredd och djup  

Scenariot är brett då det tittar både på tekniska, industriella och institutionella strukturer. 

Dessa kopplas även samman – en institutionell förändring kan t.ex. vara en drivkraft för en 



47 
 

industriell förändring. Resonemangen är dock på en ytlig nivå – man vill ge en översiktlig bild 

snarare än att på in på djupet. Man identifierar generella beteendemönster, men ger ingen 

detaljerad analys kring hur dessa kommits fram till. Detta stämmer dock överens med syftet 

att skapa förståelse för utvecklingen för Sveriges roll i det europeiska energisystemet, utifrån 

ett strukturellt perspektiv.  

7.4.11.4 Uppfyllande av syfte 

Då syftet med projektet Energiframsyn Sverige i Europa var att utgöra ett 

diskussionsunderlag, har denna rapport en rimlig ansats då den fokuserar på större och mer 

övergripande frågor snarare än att analysera data gällande möjliga energianvändnings- och 

tillförselnivåer. Dessutom fokuserar denna rapport på att beskriva energisystemets 

strukturer – vilket man kan tänka sig i första hand inte kräver ett tekniskt perspektiv, utan 

snarare ett samhällsvetenskapligt perspektiv.  

Syftet med scenariot var också att bidra till lärande hos projektmedlemmarna. Huruvida detta 

lyckades är svårt att avgöra, men det bör vara rimligt att anta att den metod som användes 

under projektet (såsom att använda rollspel för att simulera förhandlingssituationer i de olika 

scenarierna) inte hör till den allra vanligaste, och att projektet mycket väl kan ha bidragit till 

nya perspektiv och insikter om scenarioskapande för projektmedlemmarna. 
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7.5 Steps towards a sustainable development 

Eberhard Jochem, Göran Andersson, Daniel Favrat, Heinz Gutscher, Konrad Hungerbühler, 

Phillipp Rudolf von Rohr, Daniel Spreng, Alexander Wokaun och Mark Zimmermann – 2004 

(förstudie 2002) 

Denna rapport utgår från att uppnå en vision till år 2050, där energianvändningen per person 

är jämt fördelat över hela världen. Man utgår från den totala globala genomsnittliga 

prmärenergianvändningen på 17500 kWh per person och år, vilket motsvaras av en 

genomsnittlig effekt på 2000 W per person. Detta skulle innebära en minskning till en 

tredjedel av dåvarande nivåer i Europa på 6000 W.  

Rapporten ger en översikt över olika åtgärder som skulle kunna leda mot att visionen uppnås, 

genom att gå igenom olika teknikmöjligheter inom byggnader, transport, el, industriprocesser, 

materialeffektivisering och omvandlingsprocesser. Man presenterar också vad som behöver 

ske inom forskning och utveckling, användning och beteendemönster i samhället. 

Rapporten resulterar i slutsatsen om att stora potentialer finns för energieffektivisering. För 

att visionen ska kunna uppnås i dagens globala samhälle måste också visionen omfatta mer än 

bara enskilda länder. För att nå visionen krävs också tydliga och samstämmiga politiska 

initiativ.  

7.5.1 Övergripande mål 

Resonemanget kring att fördela jordens resurser mer jämt, som är utgångspunkten för denna 

rapport, förs redan i Vår gemensamma framtid (se kapitel 5.5 ovan): 

”En hållbar utveckling fordrar att man främjar värden som stimulerar en konsumtionsstandard 

som ligger inom ramen för de ekologiska gränserna och som alla rimligtvis kan sträva mot.” – s. 

58 

Begreppet ”rättvist miljöutrymme”, som bl.a. använts av den internationella 

miljöorganisationen Friends of the earth, är en mer konkret benämning på konceptet att 

fördela jordens resurser jämnt. I deras rapport Towards sustainable Europe (Spangenberg, 

1996) görs en första kvantitativ uppskattning på hur stort ett sådant utrymme skulle kunna 

tänkas vara för olika icke förnyelsebara resurser, land och vatten.  

I denna rapport har man utgått från en given storlek på miljöutrymmet, d.v.s. ett samhälle där 

varje person använder en genomsnittlig effekt på 2000 Watt. Man förhåller sig dock inte 

explicit till begreppet om rättvist miljöutrymme. 

7.5.2 Händelser 

Vid tidpunkten för rapportens tillkomst hade Kyotoprotokollet tagits fram, men dock inte 

ratificerats. Oavsett detta hade Schweiz, tillsammans med övriga Europa, tagit på sig ansvaret 

att aktivt minska sina utsläpp till 2012. Idén om ett ”2000 watt-samhälle” kan tänkas ha fötts 

ur en insikt om att mer konkreta åtgärder behövs för att minska energianvändningen, att inte 

bara förlita sig på koldioxidfria teknologier utan att, genom effektivisering men också ändrade 

användarbeteende, minska den faktiska energianvändningen. 
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Under våren 2003, omkring ett år innan rapporten publicerades, inleddes USA:s krig mot Irak 

lett av USA:s dåvarande president George W. Bush. Man kan tänka sig att denna händelse haft 

en inverkan på författarnas vision av 2000 watt-samhället, då den inte bara var tänkt att bidra 

till en minskad klimatpåverkan, utan även att minska beroendet av import av fossila bränslen. 

7.5.3 Beställare 

Projektet är initierat av styrelsen av Swiss Federal Institutes of Technology (ETH domain), en 

union av tekniska universitet i Schweiz. Projektet koordinerades av Novatlantis, som är ett 

internt forskningsprogram och organisation inom ETH, som arbetar med att göra forskning 

praktiskt applicerbar. Även två schweiziska federala myndigheter, forskningsinstitutioner, 

kommuner, företag och privata partners var med och initierade programmet, för att visa hur 

visionen om en 2000 watt-samhälle kan förverkligas. (Huebner, 2009) 

7.5.4 Författare 

Författarna består till en majoritet av forskare på olika avdelningar och institutioner på 

universiteten ETH Zürich och EPF Lausanne, men även andra forskningsinstitut i Schweiz 

såsom Paul Scherrer Institute. Författarna har en blandning av inriktningar inom ekonomi och 

energisystem, miljö- och säkerhetsfrågor och ekologi.  

7.5.5 Syfte och mål 

Rapporten har inget uttryckligt syfte eller mål, men det är möjligt att få en relativt bra 

uppfattning om det ändå utifrån andra delar av rapporten, såsom: 

“In view of the huge number of potentially successful R&D areas, this brochure cannot hope to 

cover or describe all the instruments that might be very effective in contributing to the overall 

vision of a 2000 Watt per capita society. The intention of this brochure is limited to starting a 

process of thinking and action, bearing in mind the extremely challenging objective” –s. 10 

“Given the above-mentioned challenges connected with energy use and the high potentials for 

efficiency improvements, the Swiss Board of the Federal Institutes of Technology (1998) 

promoted the vision of a 2000 Watt per capita society by the middle of the 21st century. […] the 

brochure tries to identify substantial technological advances resulting in highly efficient energy 

use as these are likely to be promising investments in sustainable development in the long term 

[…] The brochure also tries to give examples of research groups promoting the relevant 

technologies and innovations in Switzerland” - s. 12 

Man vill alltså starta en första diskussion kring visionen om ett 2000 watt-samhälle, om den är 

möjligt att åstadkomma, och vad som i så fall krävs för att nå dit. 

7.5.6 Avgränsningar 

Rapporten omfattar geografiskt sett i första hand Schweiz, med utblick mot Europa och, i vissa 

fall, resten av världen. Som nämns i citatet i föregående stycke så är inte avsikten med 

rapporten att undersöka alla möjligheter och åtgärder som skulle kunna bidra till att uppnå 

visionen, utan man avgränsar sig till att starta en process och en diskussion. 
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7.5.7 Arbetsprocess 

Arbetet med rapporten inleddes med att identifiera vissa huvudfrågor: Är de nödvändiga mål 

gällande effektivisering principiellt möjligt till år 2050 med avseende på naturvetenskap, 

teknik och sociala vetenskaper? Vilka är de tekniker där innovationer måste tillkomma för att 

uppnå visionen om 2000 watt-samhället, och vilka tekniker kan vänta? När måste dessa 

tekniker finnas på marknaden för att de ska kunna ha den önskade påverkan år 2050? Vilken 

forskning och vilka policys måste implementeras för att uppnå detta? Ett första försök att 

kartlägga svaren på dessa frågor gjordes i en förstudie, som färdigställdes år 2002. Dess 

resultat användes sedan i slutrapporten. 

Förstudien visade på en mycket stor potential för energieffektiviseringar. Utifrån dessa 

preliminära resultat gjordes sedan en grundligare utredning av möjligheterna. Först och 

främst identifieras möjliga tekniska förbättringar och effektiviseringar, uppdelat per sektor. 

Exempel på sådana möjligheter är intensifierad användning, ökad återanvändning och 

materialeffektivitet gällande energiintensiva material, effektivisering av energianvändning 

per tjänst, ökade verkningsgrader etc. 

Därefter identifieras de teknologier som anses ha störst potential att spara energi, och dessa 

väljs ut efter två kriterier; dels att de står för minst 0,2-0,3 % av den totala 

energianvändningen i Schweiz (eller troligtvis kommer att uppta en motsvarande andel år 

2050), samt att det finns identifierade möjligheter för effektivisering på minst 20-25 % inom 

energiomvandling, och mer än 50 % för direkt använd energi och materialeffektivitet. 

När ett teknikområde som uppfyller dessa kriterier identifierats, gjordes litteraturstudier, 

intervjuer samt undersökningar av databaser för att hitta intressanta teknologier. Denna del 

omfattades dock av förstudien. För att identifiera möjligheter till effektivisering kartlades 

också vilka förluster som skedde i olika processer för energianvändningen. Därefter användes 

backcasting för att identifiera vilka forskningsframsteg som måste göras fram till år 2050, 

givet återinvesteringstiden för olika energianvändande produkter (exempelvis är 

återinvesteringstiden 10-15 år för en bil, medan den kan överstiga 50 år för bostäder). 

Rapporten kan sägas utgå från två perspektiv: å ena sidan den övergripande visionen om ett 

samhälle som använder i genomsnitt 2000 watt, och utifrån denna utreds vilka tekniska 

utvecklingar som behöver ske för att detta ska vara möjlig. Detta kan liknas vid ett top-down-

perspektiv. Å andra sidan så diskuteras sociopsykologiska aspekter av beteenden och 

beslutsfattande på en samhällsklassnivå - man illustrerar bl.a. olika samhällsklassers vilja att 

förändra sitt beteende genom ett diagram där en axel visar inkomstnivå, och den andra axeln 

visar olika livsstilar. Genom detta skapas kluster som är olika benägna att anpassa sig efter 

förändring, och utifrån detta dras mer övergripande slutsatser om hela samhället. Detta 

perspektiv kan mer liknas vid bottom-up. 

7.5.7.1 Datainsamling 

I förstudien framgår det inte alltid varifrån de siffror som används kommer ifrån. Detta gäller 

t.ex. prognoser som används för tillväxt, och för att bedöma olika teknikers potential. Gällande 

teknikpotentialen kan detta tolkas som att det är siffror man själva resonerat sig fram till – det 

är ju en del av syftet med studien att göra just detta – men transparensen i vilka 

tillvägagångssätt man använt är bristfälliga. 
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Där man redovisar att man använt sig av extern data har man använt sig av bl.a. FN:s prognos 

för befolkningstillväxt. 

7.5.8 Presentation 

Rapporten har en tydlig struktur, där de tekniska möjligheterna tydligt kopplas till vad som 

behöver göras. Språket är relativ lättförståeligt, om än något formellt i vissa delar. Det finns en 

del diagram som stöd till texten, men på vissa ställen skulle rapporten tjäna på att vara något 

mer luftig.  

Rapporten är också realistisk presenterad snarare än visionär – det går att uppnå ett 2000 

watt-samhälle, men det är möjligt att det kommer ta längre tid än till år 2050. Detta förklaras 

delvis med den långa livscykeln för vissa sektorer såsom byggnadssektorn, vilket gör att det 

går långa perioder mellan nyinvesteringar och effektiviseringar. 

7.5.9 Tajming 

Rapporten är inte odelat positiva till kärnkraft, och tar upp konflikten mellan att ha en säker 

tillgång på energi och en låg acceptans i samhället av kärnkraft. Det kan vara värt att notera 

att rapporten skrevs år 2004, alltså innan Schweiz fattade beslut om att fasa ut kärnkraft till 

följd av Fukushima-olyckan i Japan. Denna policy-ändring kan tänkas göra rapporten mindre 

aktuell.  

7.5.10 Kommunikation 

Rapporten finns i tryckt form, och i elektronisk form på t.ex. Novatlantis hemsida. Här 

presenteras också de projekt som har initieras som en fortsättning på rapporten (se 7.5.12.2 

nedan). På hemsidan presenteras också, utöver tidigare och pågående projekt, ”visionen om 

2000 watt-samhälle”, vilket ger läsaren en bredare bild av syftet och de mål man vill uppnå. 

Dessutom finns en interaktiv hemsida, tänkt att användas av de regioner i Schweiz som utför 

projekten inom ramen för 2000 watt-samhället, dock endast på franska, tyska och italienska. 

7.5.11 Målgrupp och andra mottagare 

Rapporten riktar sig till akademiska forskare såväl som forskare inom industrin - man tror att 

en bred målgrupp är en nödvändighet för att visionen om ett 2000 Watt-samhälle ska få en 

tillräcklig spridning och genomslagskraft: 

“…such a vision needs wide spread distribution and consideration among researchers in 

academia and industry as well as in research administrations and foundations as a precondition 

to any further steps to be taken.” – s. 3 

Rapporten verkar ha spridit sig till en relativt bred grupp av mottagare, i alla fall i Schweiz, då 

flera större visionsprojekt har startats för att bygga vidare mot visionen om ett 2000 Watt-

samhället (se 7.5.12.2 nedan) 

7.5.12 Framgångsindikatorer 

7.5.12.1 Uppmärksammande 

FN har uppmärksammat rapporten, och i en artikel i United Nations University menar man att 

rapporten visar en ”sammanhängande strategi för att hantera dagens ihållande energislöseri” 
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(Huebner, 2009).  Artikeln påpekar dock också att vissa kritiker menar att ett 2000 watt-

samhälle snarare är en utopi än ett realistiskt mål. Även UBS har även använt 2000 watt-

visionen i sin rapport Climate Change: Beyond Weather (UBS research Focus, 2007). 

Visionen om ett 2000 watt-samhälle har också uppmärksammats i flera vetenskapliga 

tidsskrifter, bl.a. Schulz, Kypreos, Barreto och Wokaun (2008); Stulz, Tanner och Sigg (2011); 

Haldi och Favrat (2006) samt Marechal, Favrat och Jochem (2005) 

7.5.12.2 Genomslagskraft  

Rapporten har fått stort genomslag i Schweiz, bl.a. hos Swiss Federal Office of Energy, där den 

ingår som ett mål i ett forskningsprogram för nya, energieffektiva byggnader – ventilation, 

uppvärmning etc. ska designas så att det är kompatibelt med ett 2000 watt-samhälle. (Moser, 

2012) 

Den har dock ifrågasatts till viss del av vissa forskare på ETH Zürich, som menar att det kan 

vara fel att fokusera på att minska den totala energianvändningen, istället för att minska 

koldioxidutsläppen. Detta ledde till att en grupp forskare på Energy Science Center 

presenterade en alternativ strategi i rapporten Energy Strategy for ETH Zurich (ETH Zurich 

Energy Science Center, 2008): 

“The ESC vision supports without qualification the promotion of increased energy efficiency as 

required by the concept of the 2000 Watt Society. However, whereas the latter concept is to be 

understood as a qualitative metaphor for limiting primary energy while ensuring adequate 

energy services, ultimately, the ESC transformation strategy is focused on the overriding goal of 

lowering emissions to 1 ton of CO2. We do not regard a concrete figure for the primary energy 

demand per capita as a meaningful strategic goal for the long term, although the lowest possible 

level should still be an aim.” – s. 5-6 

I Basel, i nordvästra Schweiz, lanserades år 2001 ett forskningsprojekt som sträcker sig över 

fyra områden inom stadsutveckling. År 2005 fick man ett bidrag på 1,6 miljoner 

schweizerfranc. Även Zürich och Genève är numera delar av projektet. I projektet har man 

tagit till sig visionen om ett 2000 watt-samhälle och skapat ett ”laboratorium för praktisk 

forskning”, och man strävar efter att stadigt minska sin energianvändning mot en jämn 

fördelning över världen. (Basel-Stadt, 2014)   

7.5.12.3 Bredd och djup 

Rapporten är relativt omfattande både till djup och bredd. Det finns tydlig fokus på teknik, och 

djupgående analyser görs för både energianvändningen och energitillförsel. Man diskuterar 

också ekonomiska och sociala aspekter av scenariot, där man fokuserar på två huvudsakliga 

spår: för det första att intensifiera användandet av varor såsom maskiner och fordon, och för 

det andra diskuteras sociopsykologiska aspekter av beteende och beslutsfattande, där man 

bl.a. tar upp kopplingen mellan en ökad effektivisering och ökad användning (den s.k. 

rebound-effekten, se även 7.11.11.1 nedan) samt kopplingen mellan ökad tillväxt och ökad 

energianvändning. 

7.5.12.4 Uppfyllande av syfte 

Intentionen med rapporten var som nämns ovan att skapa ett underlag för diskussion och 

handlingar som på sikt kan leda till att uppnå 2000 watt-visionen. Rapporten ger en utförlig 
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beskrivning av olika tekniska möjligheter som kan bidra till visionens uppfyllelse, och den 

diskuterar också relativt omfattande vilka möjligheter och hinder som finns gällande 

energianvändning, beteende och sociala faktorer. Denna breda ansats bör vara nödvändig för 

att kunna utgöra ett underlag för framtida diskussioner, då rapporten också konstaterar att 

det främst är sociala och ekonomiska faktorer, snarare än tekniska, som riskerar att hindra 

visionens uppfyllelse. 
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7.6 Shell Global Scenarios to 2025 

Shell – 2005 

Detta scenario är skapat av företaget Shell, vilka fokuserar på att skapa scenarier utifrån olika 

utvecklingar inom politik och samhälle. Scenarierna är utformade efter tre olika drivkrafter: 

marknadsincitament, tvång och reglering samt lokala samhällskrafter.  Utifrån dessa skapas 

sedan tre scenarier, där en drivkraft alltid bortprioriteras till förmån för de andra två. 

Kortfattat kan rapportens tre scenarier beskrivas enligt nedan: 

I Low Trust Globalisation är marknadsincitament och reglering de drivkrafter som styr 

samhället, och lokala samhällskrafter får mindre inflytande. Som namnet antyder går världen 

mot en fortsatt globalisering, men samhället präglas samtidigt av misstro mot detta. 

Globaliseringen bidrar till en effektivare marknad med bättre fungerande incitament, och 

även säkerhetsfrågor blir en global angelägenhet. Detta kan ibland skapa konflikter med 

nationella incitament; världsomspännande reglering motverkar nationella möjligheter till 

marknadsstyrmedel, vilket nationernas regeringar försöker motverka. Detta kan leda till ett 

steg tillbaka för integrationen inom EU. 

I scenariot Open doors är marknadsincitament och lokala samhällskrafter de viktigaste 

drivkrafterna, och reglering får mindre inflytande. Även i detta scenario fortsätter 

globaliseringen, men till skillnad från det föregående scenariot finns en tilltro i samhället att 

deras värderingar kommer att tas hänsyn till, både nationellt och globalt. Också regleringar 

blir mer globala, och även om man inte är i närheten av någon form av världsomspännande 

regering får t.ex. FN nya typer av organ och större inflytande.  Däremot bortprioriteras 

säkerheten, då många styrande institutioner är privata och därmed mer sårbara.  

I scenariot Flags så minskar marknadsincitamenten i betydelse, och istället blir regleringar 

och lokala samhällskrafter de viktigaste drivkrafterna. Detta resulterar i en mer långsam 

globalisering med stängda samhällen. Även om den interna tilltron inom samhällen ökar, ökar 

också misstron mot andra samhällen, kulturer och sociala grupper. Regleringar sker på 

nationell nivå, och dessa samordnas inte mellan olika länder. Marknaden regleras också i 

större utsträckning, och investerare prioriterar att satsa på nationella intressen. Alla dessa 

faktorer gör att marknadseffektiviteten minskar, och nya tekniker inom bl.a. förnyelsebar 

energi får svårare att slå igenom. 

7.6.1 Övergripande mål 

Rapporten förhåller sig inte uttryckligen till något övergripande mål. Man nämner t.ex. Kyoto-

protokollet i flera sammanhang, men det är snarare en objektiv diskussion kring dess 

möjligheter att uppnås snarare än ett ställningstagande om att det är något som är 

eftersträvansvärt. 

7.6.2 Händelser 

Två viktiga händelser anges uttryckligen som orsak till scenariernas utformning; för det första 

bedöms terrordåden mot World Trade Center (och dess efterspel) ha skapat en känsla av 

otrygghet hos människor. Tillsammans med andra oroväckande utvecklingar, såsom ett 

fortsatt ostabilt läge i mellanöstern och osäkerhet kring framtida energiförsörjning, menar 
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man att detta har underminerat människors känsla av trygghet och säkerhet. Ytterligare en 

händelse som bedöms som viktig är Enron-skandalen, vilket man menar har skapat en stark 

misstro bland människor mot företag och regeringar. Detta har i scenariot lett till en ökad 

fokusering kring säkerhetsfrågor. 

Scenariot kom ut 2005, alltså fyra år efter både World Trade Center och Enron-skandalen.  

Efterspelet kring terrorattackerna vid World Trade Center genom kriget i Irak borde dock ha 

varit högaktuellt. Även Kyotoprotokollet ratificerades detta år, men utan stöd från USA eller 

Australien.  

7.6.3 Författare 

Shell är ett brittiskt-nederländskt företag, främst inriktade mot utvinning av olja och naturgas, 

raffinering, transport samt marknadsföring. (Lindgren, 2014)  

Shell har en lång historia av scenarioarbete, och har sedan 1970-talet tagit fram och använt sig 

av framtidsscenarier för planering och strategiarbete. År 1973 publicerade Shell ett scenario 

som förespådde oljekrisen några månader senare, vilket gjorde att man kunde förbereda sig 

och minska dess påverkan och skada på företaget. Shells metoder för scenarioskapande har 

också inspirerat andra aktörer till att skapa scenarion kring t.ex. utvecklingen av Sydafrika 

efter apartheidtiden, och utvecklingen och spridning av HIV och AIDS. (Shell, 2014) 

7.6.4 Syfte 

Shell har, som nämns i föregående stycke, gjort scenarion kontinuerligt sedan 70-talet, och på 

deras hemsida anges att syftet med detta är att hjälpa affärsledare att fatta bättre 

underbyggda beslut. Man vill också stärka sin egen competitive advantage med att “ligga 

steget före”. (Shell, 2014) 

I scenariots förord beskriver man hur energiföretag i större utsträckning än andra behöver 

ligga steget före, vilket anges som en anledning till att Shell har producerat scenarier under 

flera decenniers tid. 

7.6.5 Mål 

I förordet till scenariot anges även att man vill skapa ett verktyg för att utforska många olika 

typer av framtida affärsmiljöer, och vilka faktorer som driver förändringen av dessa. Detta bör 

vara ett av målen med scenariot, att skapa ett sådant verktyg.  

7.6.6 Avgränsningar 

Eftersom att scenariot är globalt finns inga geografiska avgränsningar.  

I rapportens Executive Summary anger man att man inte har för avsikt att redogöra för alla 

faktorer och besvara alla frågor som kan påverka Shell, utan att avsikten är att utgöra en 

grundpelare för att bättre kunna uppskatta olika risker. 



56 
 

7.6.7 Arbetsprocess 

7.6.7.1 Typ av scenario 

Då målet med scenariot är att skapa ett verktyg för att utforska olika möjliga framtider, bör 

scenariot främst klassas som explorativt. I första hand använder man sig inte av siffror, utan 

man analyserar snarare drivkrafter och hur dessa påverkar strukturer. Man har heller inte 

något uttalat mål som man förhåller sig till eller utgår ifrån, varför det inte är ett normativt 

scenario. 

7.6.7.2 Modelleringsstruktur  

Modellen tar avstamp från Shells tidigare scenario People and Connections - Global Scenarios to 

2020 (Shell, 2002), där man utgått från en bipolär struktur och samspelet mellan två 

drivkrafter; marknadseffektivitet (”market efficiency”) och samhällets makt (”the force of the 

community”). Sedan detta scenario publicerades har man dock observerat en oroväckande 

utveckling i världen, vilket har lett till ”the dual crisis” gällande säkerhet och tilltro som 

beskrivs ovan (se 7.6.2). På grund av denna utveckling ser man det som nödvändigt att lägga 

till ytterligare en drivkraft, vilket uttrycks enligt nedan: 

“The ’dual crisis’ of security and trust, and the response it has elicited, has reinforced the need to 

challenge the bipolar structure behind the Shell Global Scenarios of the 1990s. The interplay 

between market efficiency and the force of community (or, in the EU language, aspirations of 

‘Social cohesion’) has not lost its vigour, but a third force must be acknowledged as similarly 

important – that of coercion and regulation by the state.” – s. 25 

Denna tredje drivkraft, ”coercion and regulation by the state”, som kan översättas som ”tvång 

och reglering från staten”, adderas till de tidigare drivkrafterna, och från detta skapas ett 

ramverk för scenarioskapandet: The energy trilemma. De tre drivkrafterna skapar i sin tur tre 

olika mål; målet med drivkraften marknadsinitiativ är effektivitet, målet med samhällskraften 

är social sammanhållning, och målet med reglering och tvång är säkerhet. Figuren nedan 

illustrerar detta samband: 

 

Figur 4 Illustration av ramverket The Energy Trilemma i Shells Global scenarios to 2025 

De tre scenarierna skapas sedan genom att läggas mitt emellan två målparametrar. En 

parameter få alltså alltid ge vika för de andra två. På detta sätt skapas scenarierna Low Trust 

Globalisation, Open doors och Flags enligt figuren nedan: 
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Figur 5 Shells tre scenarier i Global scenarios to 2025 

Därefter beskrivs sedan marknaden, samhället, ekonomiska policys och regler, globalt 

samarbete och integration, tillväxt och slutligen hur energisystemet ser ut i det aktuella 

scenariot. Resultatet av respektive scenarioparameter kopplas tydligt tillbaka till vart 

scenariot är placerat enligt The energy trilemma-triangeln, vilket förtydligar sambanden.  

7.6.8 Presentation 

Rapporten är lättläst, med ett enkelt språk som är lättförståeligt för en bred publik, och inte 

bara för experter inom energiområdet. Man har också en berättande ton, som ytterligare 

förenklar förståelsen. Rapporten är genomgående uppbyggd enligt en ”lager-på-lager”-

princip, där man först ger en överskådlig genomgång av det viktigaste innehållet, och 

successivt fördjupar texten. Genom hela rapporten finns tabeller och bilder som förklarar och 

sammanfattar texten på ett tydligt sätt, vilket gör att det är lätt att sätta sig in texten på kort 

tid. 

Scenariot finns i ”fysisk form” som en obunden rapport, och är färggrann med mycket bilder i 

relation till mängden text. Texten är också skrivet så att det finns mycket sammanfattningar, 

faktarutor och fördjupningar etc. Rapporten i tryckt form upplevs som påkostad, med tjocka, 

glansiga sidor och genomarbetad grafisk utformning. 

7.6.9 Tajming 

Rapporten publicerades år 2005, och som nämns ovan (se 7.6.2) så var framför allt 

terrorattackerna mot World Trade Center och Enron-skandalen viktiga händelser som 

påverkade scenariots utformning mot en ökad fokusering på säkerhetsfrågor och reglering 

från staten. Också andra händelser såsom USA:s krig mot Irak borde ha förstärt scenariots 

aktualitet. Även den globala finanskrisen, som inleddes 2008, bör också ha bidragit till att 

scenariot fått en förnyad aktualitet några år efter dess publicering. 
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7.6.10 Kommunikation 

Alla Shells scenarier från 1992 och framåt finns i elektronisk form på deras hemsida, och så 

även detta. Vidare finns scenariot i tryckt form.  

Man har också en hel sektion på sin hemsida där man beskriver sitt arbete med scenarier 

samt ger en historisk överblick av hur arbetet har utvecklats. (Shell, 2014) 

Rapportens innehåll har också kommunicerats via föreläsningar och olika konferenser - år 

2007 var Peter Snowden från Shell en av flera föreläsare för IEA i Paris, på en konferens om 

hur man kan använda scenarioarbete för att planera och prioritera forskning (Snowden, 

2007). Det har även presenterats i Washington tillsammans med IIE (Institute for 

International Economics), i London i samarbete med Chatham House och i Köpenhamn 

tillsammans med DIIS (Danish Institute for International Studies), FIIA (Finnish Institute for 

International Affairs) samt för regeringen i Nederländerna och Europeiska kommissionen. 

(FIIA, 2014) 

7.6.11 Målgrupp och andra mottagare 

Detta scenario, samt Shells scenarion i allmänhet, riktar sig till ledare inom näringslivet då 

syftet med dessa är att möjligöra bättre underbyggda beslut för dessa (se 7.6.4).  

Shell menar även själva att de, under åren som de har publicera scenarier, nått ut och skapat 

en publik även bland politiker och inom forskarvärlden. Detta backas även upp av CSIS, Center 

of Strategic and International Studies (CSIS, 2008): 

”Royal Dutch Shell's renowned energy scenarios have, for many years, helped energy experts and 

thought leaders around the world anticipate the evolution of global energy supply and demand.”  

Även IEA styrker att Shells scenarion med tiden fått större inflytande, och utgör en viktig 

grund för beslutsfattande inom en mängd områden (IEA, 2003): 

“In the last 15 years they (Shell) have become more widespread as a tool to aid in planning and 

policy decision making by governments and ministries, in a variety of areas:  from research to 

public health, from urban planning and transport to energy infrastructure.” – s. 25 

7.6.12 Framgångsindikatorer 

7.6.12.1 Uppmärksammande 

Som nämns ovan har Shell genom åren fått en mycket bred läsarkrets till sina scenarier, och så 

även med detta scenario. Ett tecken på att man har nått stor uppmärksamhet är att 

representanter från Shell har blivit inbjudna att hålla flertalet presentationer för olika 

inflytelserika organ såsom IEA och Europeiska kommissionen (se 7.6.10). Man har också hållit 

presentationer för regeringar och andra beslutsfattande institutioner (se 7.6.11), vilket visar 

att man lyckas med att nå ut till sin avsedda målgrupp.  

7.6.12.2 Genomslagskraft  

Modellen som Shell utvecklar i denna rapport, som utgår från The energy trilemma, har 

kopierats av forskare och använts inom andra områden, bl.a. av Saul (2010) för att undersöka 
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möjliga utvecklingar för den australiensiska arbetskraftens utveckling. Den har också använts 

av Zalik (2010) angående sociala relationer inom oljeindustrin i Nigeria  

7.6.12.3 Bredd och djup 

Skillnaden mellan scenarierna handlar främst om hur samhället och det politiska landskapet 

utvecklas. Dessa hålls på en djupgående nivå med utgångspunkt från ett energiscenario. Man 

diskuterar också hur ändrade samhällsstrukturer kan påverka ekonomiska strukturer, och till 

viss del även tekniska – såsom hur en minskad eller ökad globalisering påverkar 

möjligheterna för alternativa energikällor. Scenariot är alltså relativt smalt men djupgående 

inom vissa områden.  

7.6.12.4 Uppfyllande av syfte 

Shells syfte med detta scenario var, som nämns ovan, att utgöra ett underlag för ledare att 

fatta beslut utifrån, samt skapa ökade förutsättningar för, att stärka sin egen 

konkurrenskraftighet. Det senare är också självklart då Shell är ett internationellt företag - 

givetvis är det viktigt för dem att analysera olika möjliga framtidsutvecklingar för att kunna 

möta och anpassa sig efter förändringar. Då Shell är verksam inom energibranschen, och har 

fossilt bränsle som huvudsakliga produkt, är det också självklart viktigt att ligga i framkant 

gällande utvecklingen bort från fossila bränslen. Man kan tänka sig att Shell, genom att vara en 

inflytelserik aktör och någon som faktiskt kan påverka ledare och beslutsfattare över hela 

världen, också utnyttjar detta för att påverka i den riktning som passar dem. Det har dock inte 

kunnat identifieras något konkret exempel på detta. 
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7.7 På väg mot ett oljefritt Sverige  

Kommissionen mot oljeberoende – 2006 

Rapporten presenterar ett flertal anledningar till att bryta oljeberoendet och minska 

oljeanvändningen, och föreslår konkreta förslag på hur detta kan utföras, vilka bygger på en 

konsekvent och stark effektivisering av samhällets totala energianvändning. Kommissionen 

diskuterar oljeproduktion och -konsumtion samt huruvida oljan kommer att ta slut, och i 

sådana fall när, den globala oljeförbrukningstoppen, the peak oil, kommer att inträffa. Fyra 

nationella delmål, och åtgärdsförslag gällande uppvärmningen av bostäder och lokaler, 

transporter och industri presenteras.  

I rapporten presenteras följande som fem starka skäl till att avveckla Sveriges oljeberoende 

och ersätta de fossila energikällorna med förnyelsebara alternativ; 

1. Minska Sveriges klimatpåverkan 

2. Säkra Sveriges långsiktiga energiförsörjning 

3. Sverige kan bli ett föregångsland för utveckling av ny teknik för hållbar 

energianvändning och energieffektivisering 

4. Stärka Sveriges internationella ekonomiska konkurrenskraft 

5. Använda och utveckla ”Sveriges gröna guld”, energiresurserna från skog och åker 

7.7.1 Övergripande mål 

Kommissionens uppdrag var att presentera förslag på hur Sveriges oljeberoende kan minskas 

till år 2020, och dess mål relateras till det befintliga kravet att minska växthusgasutsläppen 

med 60-80 procent till år 2050, i enlighet med Kyotoprotokollets mål för industriländerna 

(Nationalencyklopedin, 2007).    

7.7.2 Händelser  

Debatten gällande peak oil hade nyligen väckts innan rapporten presenterades. Bland annat 

framfördes en varningssignal gällande denna väntade oljeproduktionstopp av Kjell Aleklett, 

professor i fysik, via Uppsala Hydrocarbon Depletion Study Group (UHDSG) i en artikel i 

Uppsala Nya Tidning i början av år 2006: 

 ”Runt år 2010 kommer den globala oljeproduktionen att nå ett maximum. Vi kallar det för peak 

oil.” (Aleklett, 2006-01-13)  

Kjell Aleklett hade innan dess även föreslagit för dåvarande stadsminister Göran Persson att 

han skulle ta till sig peak oil-problematiken, vilket resulterade i ett accepterande och 

tillsättningen av ”Kommissionen mot oljeberoende”, enligt Aleketts egna återgivelse i en 

artikel publicerad i Svenska Dagbladet (Aleklett, 2011-04-23). Regeringen tillsatte 

kommissionen i december 2005, för att utarbeta ett övergripande program för att minska 

Sveriges oljeberoende.   

7.7.3 Beställare 

Kommissionen tillsattes på Göran Perssons initiativ (Arenander, 2006), och han kan i och med 

detta betraktas som rapportens beställare.  
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7.7.4 Författare 

Medverkande personer till kommissionen valdes ut för att tillsammans täcka ett brett 

kompetensområde. Kommissionen utgjordes av människor från industri, jord- och skogsbruk, 

vetenskap, och experter inom energieffektivisering och fjärrvärme. Enligt kommissionen själv 

tvingade detta dem att skärskåda målkonflikter och olika frågeställningar ur olika perspektiv, 

vilket resulterat i vad de kallar för en konsensusrapport.  

Författarna skriver att de själva är teknikoptimister och argumenterar för stora teknikstöd. 

Därutöver anser de emellertid att människors värderingar och livsstilar måste förändras, och 

belyser behovet av en fördjupad demokrati och en förnyad politik.   

Kommissionens ordförande var Sveriges dåvarande stadsminister Göran Persson, och 

utgjordes i övrigt av följande åtta ledamöter från forskning, närings- och samhällsliv: Christian 

Azar (professor på Chalmers), Lars Andersson (statlig utredare av bioenergi), Lotta Bångens 

(ordförande på Sveriges Energirådgivare), Birgitta Johansson-Hedberg (VD på Lantmännen), 

Leif Johansson (VD på Volvo AB), Göran Johansson (f.d. ordförande på Metall), Christer 

Segersteen (ordförande på LRF Skogsägarna) och Lisa Sennerby-Forsse (huvudsekreterare på 

Formas). Kommissionens stab utgjordes av biologen, författaren och f.d. politisk sakkunnig 

hos stadsministern Stefan Edman samt arkitekten och energiexperten Anders Nylander.  

7.7.5 Syfte 

Syftet med kommissionens uppdrag var att, med konkreta förslag, visa hur en oljeavveckling 

kan minska Sveriges växthusgasutsläpp, samt i och med detta stärka nationens 

konkurrenskraft och position som ett av världens ledande länder inom hållbar utveckling. 

7.7.6 Mål 

Kommissionen utgick från följande tre mål, med den gemensamma nämnaren att minska 

oljeberoendet i hela samhället till år 2020; 

 Vägtransporterna skall genom effektivisering och nya bränslen minska 

oljeanvändningen med 40-50 procent 

 Uppvärmningen av bostäder och lokaler skall i princip ske helt utan olja 

 Industrin skall minska sin oljeanvändning med 25-40 procent  

7.7.7 Avgränsningar 

Rapporten avgränsar sig till Sverige, de nationella förutsättningarna, det nationella behovet 

och de nationella fördelarna som kan uppstå tack vare de åtgärder kommissionen föreslår. 

Man tar emellertid stor hänsyn till hur detta påverkar nationens internationella position. 

7.7.8 Arbetsprocess 

7.7.8.1 Metod 

Kommissionens arbete utfördes, i samarbete med experter, öppet för media och allmänheten. 

Fyra publika hearings anordnades och sändes på TV, och tillhörande material presenterades 

på regeringens hemsida både inför och efter dessa. Temana på de fyra hearingarna var 

följande; 
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 Tar oljan slut och i så fall när? 

 Sveriges gröna guld – vilken potential för bioenergi finns nu och framöver i skogs- och 

jordbruket? 

 Hur minskar vi beroendet av bensin och andra fossila drivmedel i transportsektorn? 

 Hur minskar vi beroendet av olja och andra fossilbränslen för uppvärmning och 

kraftproduktion? 

7.7.8.2 Typ av scenario 

Då kommissionen arbetade enligt det konkreta övergripande målet att minska oljeberoendet 

till år 2020, har scenariot en normativ karaktär. Det presenterar emellertid inte någon tydlig 

väg att uppnå målet, utan enbart ett antal åtgärdsförslag. 

7.7.8.3 Datainsamling  

Då tidpunkt för inträffandet av kommande peak oil diskuteras används data och analyser från 

flera olika aktörer; International Energy Agency (IEA), British Petroleum (BP), The 

Association for the Study of Peak Oil and Gas (Aspo) och Kungliga Vetenskapsakademin 

(KVA). Kommissionen använder sig främst av bedömningen gjord av den sist nämnda.  

Data gällande oljekonsumtion, leveranser av oljeprodukter i Sverige, energianvändningen i 

bostäder, och energianvändningen per personkilometer för olika transportslag är hämtad från 

Svenska petroleum institutet och Energimyndigheten, ett antal forskare samt 

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).  

Kommissionens ståndpunkter bygger på bakgrundsmaterial från sektorerna där 

kommissionens medlemmar själva var verksamma, från de anordnade hearingarna samt 

material från olika bransch- och intresseorganisationer. Underlag hämtades bland annat från 

Energimyndigheten, Jordbruksverket, Skogsstyrelsen, LRF, SVEBIO, SLU och 

Skogsindustrierna. 

7.7.9 Presentation 

Rapporten har en nationalistisk utgångspunkt och relaterar alla föreslagna åtgärder till 

Sveriges natur och förutsättningar, samt de internationella konkurrensfördelar som 

åtgärderna kan medföra. Presentationen är med andra ord utformad på ett sätt som gör 

oljeanvändningsavvecklingen mer attraktiv. I rapporten kan bland annat läsas, apropå 

styrmedel på EU-nivå: 

 ”Det är också viktigt att Sverige mer aktivt driver frågan om auktionering, för att skapa en 

bättre fungerande marknad och en lägre samhällsekonomisk kostnad för att nå klimatmålen. Vi 

bör även utveckla väl avvägda strategier för att skydda den konkurrensutsatta el- och 

bränsleintensiva industrin från konkurrens från regioner som ej har klimatpolitik. Detta kan öka 

möjligheterna att genomföra en mer ambitiös klimatpolitik i Europa under den tid då resten av 

världen ligger efter” – s. 15 

Transparensen i kommissionens beräkningar och analyser är genomgående relativt dålig. Det 

är svårt att följa hur man kommit fram till de resultat som presenteras. 
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7.7.10 Kommunikation 

Arbetsprocessen kommunicerades kontinuerlig under arbetets gång i och med de hearings 

som hölls, både i form av TV-sändningar från dem, samt presentation av dess material på 

regeringens hemsida. Därutöver hölls ett antal möten med berörda aktörer, media och andra 

intressenter under våren 2006.  

Arbetat startades på Rosenbad den 13 december 2005 med en TV-sänd hearing. Denna bestod 

av expertföreläsningar och diskussioner på temat ”Tar oljan slut – och i så fall när?” 

(Regeringskansliet, 2006). Den slutliga rapporten presenterades även den offentligt, den 28 

juni 2006 (Sydsvenskan, 2006).  

7.7.11 Tajming 

Att kommissionen tillsattes året innan riksdagsvalet år 2006, och att rapporten presenterades 

i anslutning till riksdagsvalet bör ha gett positiva resultat på dess uppmärksammande. Vidare 

var rapportens innehåll väldigt aktuellt då debatten om peak oil hade tagit fart och gjorde 

människor medvetna om förväntad problematik. 

7.7.12 Målgrupp och andra mottagare 

Rapporten har inte någon utryckt målgrupp, men då dess syfte och mål innefattar konkreta 

åtgärdsförslag på en nationell sektoriellnivå är det troligt att den främst är riktad till politiker 

och andra beslutsfattare i Sverige.  

Då arbetsprocessen till stor del kommunicerades offentligt kan även de delar av Sveriges 

befolkning som intresserade sig för klimatproblematik och konkurrensstrategi betraktas som 

mottagare av rapportens innehåll. 

7.7.13 Framgångsindikatorer 

7.7.13.1 Uppmärksammande 

Oljekommissionens arbete uppmärksammades mycket, de hearingarna som hölls hade ett 

stort antal deltagare. En sökning på Internet ger ett relativt stort antal träffar, vilket tyder på 

att arbetet och rapporten diskuterades i stor utsträckning. 

7.7.13.2 Genomslagskraft  

Då Socialdemokraterna förlorade valet år 2006 och alliansen övertog makten, hade inte Göran 

Persson någon möjlighet att fortsätta sitt arbete i enlighet med oljekommissionen, i egenskap 

av stadsminister. Efter valet tog emellertid alliansen vid där Göran Perssons kommission 

slutat. Energimagasinet citerar Maud Olofsson: 

 ”Oljekommissionen gjorde ett bra arbete, framförallt genom att samla företrädare för olika 

intressen och formulera en gemensam inriktning. Rapportens innehåll är dock för mycket 

blandning av stort och smått. Den saknar helt konsekvensbedömningar, avvägning av 

målkonflikter och liknande som måste göras för att forma en konkret politik. Vi kommer att 

skicka Oljekommissionens rapport på remiss för att ta vara på det arbete som kommissionen 

gjorde och för att få in ytterligare synpunkter. Alliansen delar mycket av kommissionens 

uppfattning, men regeringens fokus kommer att inriktas på att motverka allvarliga 
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klimatförändringar mer än att kanske fasa ut den sista oljan ur Sverige.” (Energimagasinet, 

2006)  

Den 26 januari 2007 skickade alliansregeringen ut rapporten på remiss (N2007/1050/E) till 

160 berörda instanser bland annat inom olika delar av näringslivet, miljöorganisationer, 

myndigheter, fackförbund och branschorganisationer (Regeringen, 2007-01-26). Processen 

var okonventionell då själva rapporten var detsamma, och innehöll allmänna synpunkter och 

konkreta förslag. Med anledning av detta skickades rapporten ut okommenterad och utan 

specifika frågor. Rapporten var på remiss till och med den 21 maj 2007 (Rehn, 2007). Ett stort 

antal remissvar inkom från olika typer av aktörer, däribland från IVA (2007-05-14), 

Världsnaturfonden WWF (2007-05-16), Vinnova (2007-05-02), SMHI (2007-05-15), Svenskt 

Näringsliv (2007-05-21), Näringsdepartementet (2007-05-10), Svensk Vindkraft (2007-05-

28), Sjöfartsverket (2007-05-14) och Svenska och trädbränsleföreningen (2007-05-28).  

Under hösten 2007 lämnade riksdagen in en motion om att påskynda genomförandet av de 

förslag, gällande produktion av drivmedel ur skogsråvara och svartlut, som presenterades i 

rapporten. (Riksdagen 2007-07-27). 

7.7.13.3 Bredd och djup  

Rapporten har en relativt stor bredd då den täcker marknadens olika verksamhetsområden. 

Uppskattningarna och analyserna av dessa är emellertid ytliga och mindre underbyggda. 

Resonemangen saknar i många fall förankring och har inte heller tillräcklig detaljnivå för att 

skapa något nämnvärt djup. 

7.7.13.4 Uppfyllande av syfte 

Kommissionen presenterar olika åtgärdsförslag, utformade av experter inom berörda 

områden. Då dessa dock inte är speciellt underbyggda eller specifika kan man emellertid 

diskutera huruvida kommissionens syfte, att ge konkreta förslag på hur en utstakad väg mot 

minskade växthusgasutsläpp och en stärkt konkurrenskraft kan se ut, uppfylls eller inte.   
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7.8 Energy Technology Perspective 2010 

International Energy Agency (IEA) – 2010 

Energy Technology Perspective 2010 (ETP 2010) visar hur en ökad andel förnyelsebara 

energikällor både är bra ur klimathänsyn och för ökad energisäkerhet.  Rapporten utgår från 

ett tekno-ekonomiskt perspektiv och undersöker hur energipolicymål, så som 2-gradersmålet 

(se 5.5 ovan) kan uppnås på så kostnadseffektiva sätt som möjligt. Därutöver berörs även 

tekniska barriärer och policybarriärer samt förslag på hur dessa kan överkommas.  

Utöver teknikutveckling - dess kostnader och miljöpåverkan, undersöker även ETP 2010 hur 

ekonomin i en vidare utsträckning, samt sociala aspekter påverkar användningen av ny ”låg-

kol-teknologi”. Samspelet och synergieffekter dem emellan undersöks, och ger på så sätt en 

bättre helhetsbild av dess potential, då en kombination av flera teknologier anses vara en 

nödvändighet. 

7.8.1 Övergripande mål 

Det övergripande målet i IEA:s ETP 2010 är 2-gradersmålet.  

7.8.2 Händelser  

IEA nämner finanskrisen 2008/2009 och oroligheter på oljemarknaden, och dess inverkan på 

oljepriset och energisäkerheten, som bidragande faktorer till att energiproblematiken 

uppmärksammas. Vidare nämns händelser som gastillförselstopp till Ukraina, kapning av 

oljeriggar längs Somalias kust, bombning av oljerörledningar i Nigeria, och orkaner som 

förstör oljeriggar i Mexikanska golfen som exempel på oroligheter på oljemarknaden som 

ökar osäkerheten i energitillförseln på densamma.  

7.8.3 Beställare 

Det kan inte identifieras någon speciell beställare till ETP 2010, annat än IEA själva. 

7.8.4 Författare 

IEA är en internationell autonom organisation med 28 olika medlemsländer, som arbetar för 

att världens alla länder ska få en tillförlitlig, prisvärd och ren energiförsörjning. Arbetet utförs 

i olika typer av samarbeten och gruppkonstellationer, kommittéer och rådgivande organ. IEA 

arbetar utifrån fyra huvudområden; energisäkerhet, ekonomisk utveckling, miljömedvetenhet 

och världsengagemang. (IEA, 2014b) 

ETP 2010 skapades av IEA:s styrelse för hållbar energipolicy och teknologi (Directorate of 

Sustainable Energy Policy and Technology) i samarbete med andra avdelningar på IEA, under 

ledning av Bo Diczfalusy och Peter Taylor. Huvudförfattarna av boken var: Pierpaolo Cazzola, 

Francois Cuenot, Joana Chiavari, David Elzinga, Lew Fulton, Ben Gibson, Tom Kerr, Steven Lee, 

Uwe Remme, Cecilia Tam, Michael Taylor, Paul Tepes och Nathalie Trudeau. Därutöver har en 

stor mängd andra IEA anställda och externa experter, från de olika medlemsländerna, 

medverkat i skapandet av ETP 2010. 
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7.8.5 Syfte 

Syftet med scenariot är att presentera olika sätt att uppnå 2-gradersmålet samt bryta 

sambandet mellan CO2-utsläpp och ekonomisk output. IEA vill med ETP 2010 skapa ett större 

engagemang och förändringsarbete bland alla intressenter, i alla länder och sektorer. 

7.8.6 Mål 

Målet med ETP 2010 är att skapa en färdplan för olika tekniker, som kan användas som 

referenspunkt för beslutsfattare i vid mening och andra aktörer som är intresserade av hur ny 

teknik och policys kan bidra till en nödvändig energirevolution.  

7.8.7 Avgränsningar 

ETP 2010 analyserar framtidens globala energimarknad år 2050. Man analyserar vilka 

förändringar som behöver ske på en global nivå avseende teknikutveckling, 

kostnadseffektivitet och energipolicymål, men berör inte den politiska genomförbarheten av 

dessa mål. Vidare undersöks investeringsbehov och finansieringsmekanismer, men det 

analyseras inte hur dessa behov bör allokeras mellan olika länder.  

7.8.8 Arbetsprocess 

7.8.8.1 Metod och typ av scenario 

I ETP 2010 står det explicit skrivet att IEA inte har för avsikt att förutspå framtiden, utan att 

istället presentera alternativa tillvägagångssätt och metoder att hantera klimatproblematiken 

på. Detta görs genom att skapa scenarion av två huvudtyper, vilka går under benämningen 

Baseline och BLUE scenario. The ETP 2010 Baseline scenario och the BLUE Maps scenario är 

huvudscenarierna i boken. Det förstnämnda bygger på det referensscenario för 2030 som 

skapades av IEA i deras World Energy Outlook 2009, vilket utgår från antagandet att det inte 

införs några nya energi- och klimatpolicys. ETP 2010 Baseline scenario ska beskriva vad som 

är troligt att hända, och kan med andra ord benämnas som ett så kallat ”business-as-usual-

scenario” (BAU)- en typ av långsiktig prognos som används som referens vid en normativ 

scenarioapproach.  

Ett BLUE Map scenario skapades i avseendet att visa hur målet att halvera koldioxidutsläppen 

(år 2005 nivå) till 2050 kan uppfyllas på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt, med 

befintlig och ny teknik. Detta scenario varieras i avseendena utvecklingen av olika tekniker, 

industriproduktionen samt persontransport och resor, vilket skapar olika BLUE scenarion 

(BLUE hi NUC, BLUE no CCS, BLUE hi REN, BLUE 3 %, BLUE CHP, BLUE Solar Thermal, BLUE 

Heat Pumps, High BLUE och BLUE Shifts) som presenterar olika sätt att uppnå målet på. Dessa 

scenarion är med andra ord normativa. Då ETP 2010 skapar flera olika normativa scenarion 

och presentera olika typer av metoder att nå önskat mål på, kan det anses vara en blandning 

av normativt och explorativt. 

7.8.8.2 Modelleringsstruktur 

Som nämnts ovan, har ETP 2010 en tekno-ekonomisk approach och undersöker hur ny och 

befintlig teknik kan uppfylla 2-gradersmålet på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt. 

Scenarierna är därför baserade på en partiell jämviktsmodell, vilken bygger på investerings-, 

drift- och bränslekostnader samt kostnader relaterade till forskning, utveckling, 
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demonstration och implementering (RDD&D). Därutöver har även andra modeller används i 

olika avseenden. Exempelvis har en ETP-modell, som tillhör MARKAL-familjen av 

modelleringsverktyg, används för det grundläggande globala perspektivet för att utföra 

bottom-up-simuleringar. För de land- och regionspecifika simuleringarna kompletterades 

ETP-modellen med kompletterande regionala modeller, baserade på samma approach som 

ETP-modellen, för att förfina analysen. Simuleringen av sektorerna utfördes med en 

sektormodell som IEA:s sekretariat skapat.  

ETP 2010 är skapat för att främja ett internationellt samarbete, i arbetet med den globala 

klimatproblematiken, och omfattar därför hela världens energimarknad. För att möjliggöra 

detta arbete medverkade ett stort antal kunniga människor från olika delar av världen, vilka 

delades in i sex olika sektorer; övriga, byggnader, transport, industri, övrig transport och 

kraftgenerering. Arbetsgrupperna fick i uppgift att analysera sektorernas potential och 

förutsättningar att minska dess framtida kolandel (low-carbon future), utifrån av IEA angivna 

ramar (baserat BLUE scenarierna). De medverkande var medvetna om att de resultat som de 

presenterade skulle komma att vara avgörande för framtida beslut gällande budgetallokering, 

så som subventioner och forskningsbidrag, vilket skapade incitament att presentera så 

optimistiska resultat som möjligt. Om en sektor ger sken av att ha god potential att 

effektivisera och minska sin energikonsumtion blir den per automatik mer intressant för 

beslutsfattare att satsa på. De olika arbetsgrupperna ville därför inte riskera att få sina 

respektive sektorer att framstå som mindre lukrativa i avseendet att investera och främja 

utvecklingen inom den, vilket resulterade i optimistiska uppskattningar. (Lundqvist, 2014) 

ETP 2010 bygger på en blandning av en bottom-up- och en top-down-metod. De normativa 

målen i BLUE scenarierna, som ligger till grund för de ramar som respektive arbetsgrupp fick 

som utgångspunkt, tyder på en initial top-down-approach. Arbetsgrupperna gavs emellertid 

fria händer att utforma bästa möjliga framtidsutsikt för respektive område, vilket kan ses som 

en bottom-up-approach. (Lundqvist, 2014) 

7.8.8.3 Datainsamling  

Data har bland annat hämtats ur tidigare prognoser, både skapade av IEA själva och andra 

aktörer. Exempelvis bygger antaganden gällande makroekonomi och internationella 

energipriser på tidigare publikationer av IEA, medan antaganden gällande demografi bygger 

på FN:s prognoser.  

Teknikperspektiv – nuvarande och framtida karaktärer på teknikalternativ och dess potential 

har sammanställts baserat på expertinformation från IEA Implementing Agreements and other 

sources. Den data som använts vid simuleringar är hämtad från andra modeller och experter 

på respektive område. Därutöver har data uppskattats av författarna. Utöver den globala 

analysen, med de olika scenarierna, används regionsspecifik data för OECD Europa, USA, 

Indien och Kina. 

7.8.9 Presentation 

ETP 2010 är skriven på ett informativt och relativt lättförståeligt sätt. Den är indelad i ett 

flertal kapitel som tydligt presenteras i en detaljerad innehållsförteckning, vilket gör det 

enkelt att få en överskådlig uppfattning om dess innehåll.  
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Rapporten är oerhört gedigen och omfattande, vilket medför att den i tryckt format är väldigt 

tjock och massiv, men då texten varvas med en stor mängd enkla och färgglada illustrationer, 

blir helheten mer luftig och lättsam. 

7.8.10 Kommunikation 

Rapporten finns både tillgänglig i tryckt och i elektronisk form. Den finns tillgänglig på IEA:s 

hemsida, samt i elektroniska register så som exempelvis OECD iLibrary1. Därutöver 

kommuniceras innehållet i ETP 2010 indirekt i ETP 2012, då IEA:s ETP-rapporter bygger på 

tidigare version av densamma.   

7.8.11 Tajming 

IEA identifierar höga oljepriser och den globala finanskrisen som potentiella anledningar till 

att efterfrågestrukturen på energi har förändrats. De spekulerar även i att denna förändring 

kan komma att bli permanent, och skriver: 

”…we may be witnessing the early signs of the historic transition that we so badly need: high oil 

prices and the global financial crisis may have changed the demand structure for energy.” – s. 3 

Ovanstående tillsammans med oroligheterna på oljemarknaden (se Händelser ovan) gör 

rapportens innehåll väldigt aktuellt. 

7.8.12 Målgrupp och andra mottagare 

ETP 2010 är främst skriven för beslutsfattare och andra aktörer som är intresserade av hur ny 

teknik och policys kan bidra till en nödvändig energirevolution. Då rapporten finns 

lättillgänglig på Internet är det troligt att andra med intresse för hållbar utveckling och 

förnyelsebara energikällor också har tagit del av scenariot. 

7.8.13 Framgångsindikatorer 

7.8.13.1 Uppmärksammande 

ETP 2010 har bl.a. uppmärksammats av Elforsk (2012) och av Global utmaning (2010), som 

en studie som presenterar analyser av olika scenarion, istället för att presentera en prognos. 

7.8.13.2 Genomslagskraft  

ETP 2010 har använts som referens av ett stort antal aktörer, bl.a. riksdagen i en motion 

gällande en hållbar bilism (Riksdagen, 2013), i Trafikverkets delrapport Transporter-Underlag 

till färdplan 2050 (2012) och i en långtidsprognos av Naturvårdsverket (2012). 

7.8.13.3 Bredd och djup 

ETP 2010 är otroligt gedigen och omfattande, och skapar en imponerande bredd genom att 

analyserar den internationella energimarknaden i helhet. Därutöver analyserar man även fyra 

olika geografiska områden var för sig, för att undersöka regionala skillnader och 

förutsättningar, vilket både ger rapporten ett djup och förstärker dess bredd.  

Arbetsmetoden som tillämpades (se Modelleringsstruktur), i vilken arbetsgrupper arbetade 

mot angivna mål för respektive sektor, bidrog med stor sannolikhet till att ett så stort djup och 

                                                             
1 Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD):s elektroniska bibliotek 
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bredd lyckades åstadkommas. Diversiteten bland alla medverkande utgjorde tillsammans 

med de vida avgränsningarna bredden, och expertisen på alla områden möjliggjorde djupet. 

7.8.13.4 Uppfyllande av syfte 

ETP 2010 presenterar en färdplan som visar energiteknologiers koldioxidreduktionspotential, 

dess kostnadsbesparingar och övriga fördelar, i enlighet med rapportens syfte att uppnå 2-

gradersmålet. Den är baserad på analyser gällande möjlig tillämpning av teknik av olika slag, i 

olika kombinationer, i både utbud- och efterfrågesektorer. Då scenariot diskuterar 

koldioxidreduktionspotential och kostnadsbesparingar skilda från varandra, uppfylls även 

syftet att bryta sambandet mellan CO2-utsläpp och ekonomisk-output. 
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7.9 Ett fossilbränsleoberoende transportsystem år 2030 

Håkan Sköldberg, Ebba Löfblad, David Holmström och Bo Rydén (Profu) - 2010 

Denna rapport diskuterar vilka möjligheter det finns att ersätta fossil energi inom 

transportsektorn. Rapporten utgår från ett referensscenario som representerar ”business-as-

usual” (BAU), och visar sedan olika alternativ som uppnår målet om fossiloberoende. 

Huvudscenariot benämns som Effektiv, och i det minskar det totala energibehovet med hälften 

inom transportsektorn, och andelen fossilt bränsle från 90 till 40 %. Det minskade 

energibehovet uppnås genom fyra åtgärdstyper: 

 Effektivisering 

 Transportbehovsminskningar 

 Överflyttning 

 Transportslagsbyten 

Man berör alltså både tekniska förändringar såsom effektivare motorer och däck (med 

reducerade friktionsförluster) men även sådana åtgärder som förutsätter ändrat beteende, 

såsom ett minskat behov av transport tack vare smarta IT-lösningar och förbättrad logistik. 

Man tittar även på åtgärder genom ekonomiska styrmedel såsom trängselavgifter. Det fossila 

bränslet ersätts i huvudscenariot med biobränslen och el.  

Man tar också fram ett alternativt scenario, där man inte lyckas så väl som man önskat med 

effektiviseringsåtgärder och där större krav istället läggs på att byta bränsletyp till 

biobränslen och el. Detta scenario benämns som scenario Bränslebyte. För att nå upp till 

samma visionsmål som i scenario Effektiv introduceras stora mängder biodrivmedel (från 8 

TWh till 40 TWh, jämfört med 26 TWh i scenario Effektiv) och elbilar (3 TWh till 9 TWh, 

jämfört med 7 TWh).  

Elbilar har också bedömts som mycket effektiva, och i ett land som Sverige, som har en 

elproduktion som släpper ut relativt lite koldioxid är detta givetvis en intressant möjlighet. 

7.9.1 Övergripande mål 

I klimat- och energipropositionen 2009 formulerade regeringen ett mål om att år 2030 ha en 

fordonsflotta i Sverige som är oberoende av fossila bränslen. Man redovisar även förslag på 

åtgärder för att nå dit, vilka innefattar förnyelsebara drivmedel och effektivare fordon, vilket 

innefattar el- och elhybridbilar. (Regeringen, 2009) Det är med bakgrund av denna 

proposition som Svensk Energi och Elforsk format en vision om ett fossiloberoende 

transportsystem till år 2030 som uttrycks enligt följande: 

”Elbranschen vill bidra till ett fossilbränsleoberoende transportsystem år 2030. Då skall vi ha en 

fordonsflotta som tekniskt har möjlighet att drivas med energibärare som är fossilbränslefria, 

eller som senast år 2050 kommer att bli klimatneutrala. År 2050 skall transportsektorn vara 

helt klimatneutral, dvs. fri från utsläpp av växthusgaser som härrör från fossila bränslen.” - s. 3 

7.9.2 Händelser 

Rapporten är publicerad några månader innan riksdagsvalet år 2010. Som nämns i 

föregående stycke förhåller sig rapporten till ett tydligt politiskt mål, varför det bör ha varit 
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betydelsefullt att den sittande regeringen, som ju hade utformat propositionen, fick sitta kvar 

ytterligare en mandatperiod. Man kan tänka sig att rapporten hade tappat relevans om en ny 

regering hade tillsatts, som kanske inte alls delade propositionens mål. 

7.9.3 Beställare 

Rapporten är beställd av Svensk Energi och Elforsk. Svensk energi är en branschorganisation 

för elföretag, och bildades år 2000 genom en sammanslagning av Svenska 

Kraftverksföreningen och Sveriges Elleverantörer (SVEL). Man har omkring 380 

medlemsföretag som är verksamma inom distribution, elhandel och produktion. Man har 

också ett visst ansvar för utbildning och utveckling inom branschen. (Svensk energi, 2014) 

Elforsk ägs gemensamt av Svensk Energi och Svenska kraftnät och bildades år 1993. Man har 

som mål att vara ett samordnat organ för forskning och utveckling inom elbranschen. Man 

arbetar både med större ramprogram och med enskilda projekt. (Elforsk, 2014) 

7.9.4 Författare 

Rapporten har fyra författare, som samtliga är en del av konsultföretaget Profu. Företaget 

arbetar med energi-, avfalls- och miljöfrågor inom alltifrån korta utredningar till större 

projekt som pågår under flera år. Man är oberoende och ägs av åtta av de nitton 

medarbetarna. (Profu, 2014) 

7.9.5 Syfte 

Som beskrivs ovan (7.9.1) så har Svensk energi och Elforsk tagit fram en gemensam vision för 

transportsystemet i Sverige år 2030. Syftet med denna rapport är att skapa ett underlag till 

denna vision, vilket beskrivs med citatet nedan:  

”I denna rapport redovisar vi vårt arbete med att ta fram underlag till den vision om ett 

fossilbränsleoberoende transportsystem år 2030 som Elforsk och Svensk Energi vill forma. Syftet 

är att det skall vara möjligt att granska och kommentera visionen och följa hur denna har 

underbyggts med antaganden om utvecklingen inom ett antal områden” – s. 9 

7.9.6 Mål 

Rapporten har inget explicit mål, men det är rimligt att tro att ett mål var att bidra till ett 

underlag för att nå visionen om ett fossiloberoende transportsystem år 2030.  

7.9.7 Avgränsningar 

Scenariot fokuserar på transportsektorn i helhet, och även om aktörerna är specialiserade på 

el och elfordon så ser man enbart detta som en del av lösningen.  

”Även om visionen har tagits fram inom elbranschen så är det inte endast elrelaterade trender 

och åtgärder som tas upp. Syftet har istället varit att ta fram en heltäckande vision, där el är ett 

av många medel för att nå fram till visionen” – s. 3 

Man har valt att fokusera på Sveriges transportsystem, där man inte räknar med utrikes 

transporter. Detta motiveras med att man bedömer att Sverige har små möjligheter att 

påverka energianvändningen för utrikes transporter. 



72 
 

Scenariot skiljer på ett klimatneutralt och ett fossilbränsleoberoende transportsystem – med 

fossilbränsleoberoende menar man användning av bränslen som i omvandlingsprocessen i 

själva fordonet inte bidrar till något nettoutsläpp av koldioxid (etanol, metanol, FAME m.fl.). 

Man avgränsar sig alltså till att bara titta på den energiomvandling som sker i själva fordonet. 

Det framgår inte helt klart om rapportens definition av ”fossiloberoende” överensstämmer 

med den definition av fossiloberoende som ingår i Svensk energi och Elforsks vision om ett 

fossiloberoende transportsystem (se Övergipande mål ovan) eller inte. Även i visionen skiljer 

man på ”fossiloberoende” och ”klimatneutral”, där det senare är helt fritt från utsläpp av 

växthusgaser från fossila bränslen. I rapporten uttrycker man dock det som att just den 

definition av fossiloberoende som används i scenariot är något som scenarioskaparna själva 

definierat. 

Rapporten berör enbart nödvändiga politiska åtgärder, så som ekonomiska styrmedel i 

korthet, och går inte närmare in på hur de skulle kunna utformas. Detta är en medveten 

avgränsning och i rapporten uttrycks detta: 

”De scenarier som vi nedan presenterar kräver kraftigt ökade ansträngningar på alla nivåer för 

att det skall vara möjligt att nå visionen. Den önskade utvecklingen sker inte ”spontant” utan 

visionen kräver kraftfulla politiska beslut. I denna rapport gör vi dock ingen analys av vilka 

styrmedel som krävs för att förverkliga visionen” - s. 16 

Denna rapport behandlar endast vad som skulle kategoriseras som första generationens 

biodrivmedel. Till denna kategori räknas biodiesel, etanol och biogas (Naik, Goud, Rout, & 

Dalai, 2010).  

7.9.8 Typ av scenario 

Scenariot Effektiv kan beskrivas som normativt då man har satt upp som mål att uppnå ett 

fossilbränsleoberoende transportsystem till år 2030. Dock når man inte upp till detta mål i 

något av sina två visionsscenarier, ens med den relativt generösa definitionen man valt för 

”fossiloberoende.” 

Scenariot har också vissa explorativa drag, då man utforskar två olika ”vägar” för att uppnå 

målet, samt att man även jämför dessa och analyserar vilka skillnader som de olika visionerna 

skulle innebära.  

7.9.9 Arbetsprocess 

7.9.9.1 Metod 

Rapporten utgår från en uppdelning av transportsystemet i olika underkategorier, och en 

genomgång av varje kategoris bränsleanvändning. Den statistik som använts har dock inte 

varit tillräckligt detaljerad, varför man varit tvungen att gör antaganden kring hur de olika 

transportkategoriernas användning ser ut, vilka energibärare man använder och hur dessa är 

föredelade. 

För BAU-scenariot har man utgått från den internationella organisationen IIASA:s GAINS-

modell, med data från deras medlemsländer (se nedan). 
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Scenariot utgår som sagt från det övergripande målet om ett fossiloberoende transportsystem 

år 2030, vilket ger rapporten ett top-down-perspektiv - man utgår från ett övergripande mål 

för transportsektorn, och benar sedan upp detta i olika delstrategier. Ur annan aspekt 

använder man snarare en bottom-up-metod då man utgår från potentialen hos olika åtgärder 

för att uppnå målsättningen, och utifrån detta bedömer den totala potentialen. 

Som nämns ovan har man i scenariot valt att bortse från eventuell användning av fossila 

bränslen vid framställningen av olika drivmedel.  Man godkänner också drivmedel som inte 

förväntas helt uppfylla kraven för fossiloberoende år 2030, men som man bedömer kommer 

kunna göra det år 2050, såsom fordonsgas.  

7.9.9.2 Datainsamling 

För BAU-scenariot har man utgått från data hämtad från den s.k. GAINS-modellens scenario 

NEC2007 Baseline, current policy. Modellen är utvecklad av IIASA, International Institute för 

Applied Systems Analysis, som är en oberoende internationell forskningsorganisation 

fokuserad på frågor av systemkaraktär som är för breda eller omfattande för att kunna lösas 

av ett specifikt land. (IIASA, 2014). De siffror som denna modell använt sig av är baserade på 

information från medlemsländerna, som finns över hela världen.  

7.9.10 Presentation 

Rapportens innehåll presenteras på ett pedagogiskt sätt – man förklarar begrepp som 

används så att även en icke insatt läsare ska kunna förstå texten. Man använder också diagram 

och tabeller på ett pedagogiskt sätt som stöd till texten, och genom detta visas tydligt hur 

visionsscenarierna ska uppnås. Språket är enkelt och neutralt. 

7.9.11 Kommunikation 

Rapporten finns tillgänglig i elektronisk form på både Svensk energi, Elforsk och Profus 

respektive hemsidor. I övrigt framgår inte om några andra kommunikationskanaler har 

använts för att förmedla rapporten och dess resultat. 

7.9.12 Tajming 

Som nämns ovan behandlar denna rapport endast s.k. första generationens drivmedel (se 

ovan). Synen på biodrivmedel som ett alternativ till fossila bränslen har skiftat genom åren. 

Alltfler forskare verkar överens om att drivmedel producerat från spannmål är för ineffektivt 

för att kunna fungera i tillräckligt stor skala, då man t.ex. konkurrerar om odlingsmark för 

livsmedelsproduktion, samt har stora behov av vatten och gödsling (Singh, Nigam, & Murphy, 

2011) Många forskare verkar också överens om att det inte är möjligt att producera första 

generationens biodrivmedel i den storleksordning som skulle krävas för att tillgodose den 

efterfrågan av drivmedel som idag finns. Detta då mängden utvunnet drivmedel per markyta 

som används är för låg (Chisti, 2007). Problematiken med första generationens drivmedel har 

även uppmärksammats av svenska forskare, såsom Carlson & Antonson (2011) 

7.9.13 Målgrupp och andra mottagare  

Rapporten har ingen uttalad målgrupp. Dock är Svensk energi en branschorganisation för 

elföretag, så det är rimligt att anta att elbranschen är deras huvudsakliga målgrupp.  
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Även om inte just denna rapport nämns uttryckligen, så nämns en annan rapport av Svensk 

energi som underlag för SOU 2013:84, så man kan tänka sig att regeringen också tagit del av 

rapporten. 

7.9.14 Framgångsindikatorer 

7.9.14.1 Genomslagskraft  

Rapporten har fått en uppföljning, där Profu har genomfört en studie kallad Transport 

Roadmap för ett fossiloberoende transportsystem år 2030. Detta är ett större projekt där man 

arbetar vidare med visionen som regeringen satt upp om att få bort fossilberoendet i 

transportsektorn. (Sköldberg, Holmström, & Löfblad, 2013) 

Regeringen tillsatte också år 2012 utredningen Fossiloberoende fordonsflotta - ett steg på 

vägen mot nettonollutsläpp av växthusgaser, som resulterade i ett slutbetänkande Fossilfrihet 

på väg (SOU 2013:84) till regeringen i december 2013. Man menar där att fem huvudsakliga 

åtgärder krävs för att nå målet om ett fossiloberoende transportsystem år 2030:  

 Planera och utveckla attraktiva och tillgängliga städer som minskar efterfrågan på 

transporter och ger ökad transporteffektivitet 

 Infrastrukturåtgärder och byte av trafikslag  

 Effektivare fordon och ett energieffektivare framförande av fordon  

 Biodrivmedel  

 Eldrivna vägtransporter 

Regeringens föreslagna åtgärder kan kännas igen från denna rapport.  

7.9.14.2 Bredd och djup 

Rapporten är bred då den behandlar åtgärder inom teknik, ekonomi och beteendemönster. 

Dock är rapporten för kortfattad för att behandla en så pass omfattande omställning som ett 

fossiloberoende transportsystem ändå skulle innebära, vilket leder till att inga åtgärdsförslag 

beskrivs särskilt ingående. Syftet är dock att bidra till ett underlag för en vision, vilket 

indikerar att man inte avser att ge en slutgiltig lösning.  

Rapporten är, som nämns ovan, inte särskilt djup i förhållande till det breda område som den 

diskuterar, då den inte innehåller någon utförlig diskussion om hur nödvändiga politiska 

åtgärder kan utformas eller implementeras.  

Man har också avgränsat rapporten relativt hårt då man valt att ge en mycket bred definition 

kring termen ”fossilbränsleoberoende”, och där valt att bortse från fossila bränslen som 

behövs vid framställning av drivmedel, samt att även räkna låginblandade biodrivmedel. 

Rapporten är också lite oklar kring vad man menar med fordon som är ”förberedda för 

fossilberoende”. Med detta menar man att:  

”Utöver detta har vi redan idag en andel av energianvändningen som kan ses som förberedd för 

fossiloberoende, om man med detta begrepp inkluderar den möjlighet till ökad låginblandning 

av biodrivmedel i bensin och diesel som redan dagens fordon erbjuder. I dagsläget anger olika 

referenser att bensinfordon skulle klara en låginblandning på 15-20 % etanol, och från och med 
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31 december 2010 är det tillåtet att blanda i upp till 10 % etanol i bensin. Vad gäller FAME i 

diesel kommer dagens tillåtna nivå på 5 % låginblandning att höjas till 7 % från och med 31 

december 2010. Detta kan jämföras med nuvarande (år 2007) låginblandning av biodrivmedel; 

5 % i bensin och 3 % i diesel. Därmed kan ytterligare ca 10-15 procentenheter låginblandning i 

bensin och 4 procentenheter i diesel redan idag, med existerande, modifierade, fordon ses som 

möjligt (”förberett för fossiloberoende idag”). – s. 21 

Enligt texten menar man alltså att i och med att en del bilar redan vid rapportens tillkomst 

skulle kunna klara upp till 20 % biodrivmedel, så är dessa förberedda för ett fossiloberoende. 

Men 20 % är ju långt ifrån den ovan nämna låginblandade biodrivmedlet med en 

biodrivmedelhalt på 85 %, och att ett fordon klarar 20 % biodrivmedel är inte samma sak som 

att det i framtiden kommer att klara av 85 %.  

7.9.14.3 Uppfyllande av syfte 

Som sagt så är syftet med rapporten att visa på olika vägar för att nå ett fossiloberoende 

transportsystem. Man kan dock ifrågasätta om detta syfte uppfylls, med tanke på att man 

definierar fossiloberoende som fritt från koldioxidutsläpp vid omvandlingen i själva fordonet 

som bränslet används i. Om syftet med rapporten är att bidra till ett transportsystem fritt från 

koldioxidutsläpp, så är detta en alltför vid avgränsning.   
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7.10 Energy Scenario for Sweden 2050  

Mathias Gustavsson, Erik Särnholm, Peter Stigson och Lars Zetterberg (IVL) – 2011 

Denna rapport är skriven av Svenska Miljöinstitutet (IVL), och syftar till att visa ett scenario i 

vilket Sveriges andel fossila bränslen minskat till nära nollnivå år 2050. Man utför en 

detaljerad uppskattning av energianvändningen och energitillförseln, och därifrån utarbetas 

ett scenario med ca 5 % fossil energianvändning. 

Inom industrin ersätts mycket av de fossila energikällor som används vid scenariots början 

successivt med bioenergi. Spårbunden trafik antas öka, och el är en fortsatt viktig 

energibärare. För den vägburna trafiken domineras energibärarna av biobränslen och gas. För 

vägbunden persontransport sker ett betydande skifte från bensin och diesel till elektricitet, 

och en liten andel gas. I bostads- och hushållssektorn ökar den totala uppvärmda ytan i alla 

typer av byggnader, och även ytan per person ökar, om än begränsat. I snitt mer än halveras 

uppvärmningsbehovet för alla typer av byggnader. Fjärrvärme och värmepumpar dominerar 

för uppvärmning, elektriciteten minskar successivt, och man räknar också med ett ökat behov 

av kyla till följd av klimatförändringar. 

Slutsatserna från scenariot är att en stor utmaning ligger i att hitta ersättning till bränslet som 

används inom transportsektorn. Genom att använda bioraffinering och återanvända 

spillvärme tror man sig kunna uppnå en tillräckligt hög energieffektivitet. Även elektricitet 

kan användas. Elektricitet anses inte heller vara en begränsande faktor, utan med rätt 

effektiviseringar och introduktion av nya förnyelsebra källor kommer Sverige ha möjlighet att 

ha ett överskott av el år 2050. Ändringar i beteende och användning kommer ha stor 

påverkan på energianvändningen. Man konstaterar också att forskning inte bara behövs kring 

nya teknologier utan även kring nya affärsmodeller. 

7.10.1 Övergripande mål 

Denna rapport är en fortsättning av WWF och Ecofys scenario The Ecofys Energy Scenario (se 

Appendix A), där man utarbetar ett scenario nästintill fritt från koldioxid för hela världen till 

år 2050. 

7.10.2 Händelser 

Rapporten publicerades år 2011, ett halvår efter kärnkraftsolyckan i Fukushima. Detta kan 

tänkas ha påverkat författarna under arbetet med rapporten t.ex. gällande deras inställning 

till kärnkraft – i scenariot finns ingen kärnkraft år 2050. Det är dock svårt att dra några 

slutsatser från detta, då det mycket väl kan ha varit så att författarna redan från början inte 

planerade att inkludera någon kärnkraft i scenariot. 

7.10.3 Beställare 

Enligt en av huvudförfattarna till rapporten tillkom projektet på initiativ av WWF Sverige 

(Gustavsson, 2014) som också delvis finansierade projektet.  

7.10.4 Författare 

Rapportens fyra huvudförfattare Mathias Gustavsson, Erik Särnholm, Peter Stigson och Lars 

Zetterberg var, vid tidpunkten för rapportens tillkomst, alla forskare på IVL. Tillsammans har 
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de en bred kompetensspridning inom olika områden såsom miljö-, samhälls- och 

klimateffekter kopplade till energianvändning och förnybara energikällor, klimatpolitik och 

styrmedel, internationella energi- och utvecklingsfrågor m.m. 

7.10.5 Syfte 

Det finns inget explicit syfte med rapporten, men enligt Mathias Gustavsson (2014) skulle 

rapporten användas som ett underlag för diskussion i WWF Sveriges arbete med utformandet 

av deras miljöpolicy. 

7.10.6 Mål 

Det finns inget uttalat mål med rapporten, förutom det uppenbara att visa på ett möjligt 

scenario för ett nästintill fossilfritt Sverige år 2050. 

“The aim of this report was to present a backcasting scenario that describes an energy system 

based on renewable energy sources.” –s. 83 

7.10.7 Avgränsningar 

Rapporten fokuserar bara på Sveriges energisystem. Detta gör t.ex. att man endast räknar 

med flygtrafik som sker innanför Sveriges gränser, och inte tar hänsyn till de internationella 

flygvanorna hos svenska medborgare. Detsamma gäller för andra typer av transport – det som 

avgör vad som ingår i beräkningarna är vad som sker innanför Sveriges gränser, och vad 

svenska aktörer gör utanför landets gränser tas ingen hänsyn till. 

I stort sett har man fokuserat på befintliga tekniker, och bortsett från mindre utvecklade 

åtgärder såsom Carbon Capture and Storage-teknik. 

Rapporten fokuserar främst på energisystemets rent tekniska aspekter; även om det finns ett 

avsnitt som behandlar ekonomiska aspekter av scenariot. Dock var det inte möjligt att 

fördjupa sig mer än vad som gjordes i dessa delar, givet befintliga resurser och projektets 

omfattning, även om det hade varit intressant, menar Mathias Gustavsson (2014). I rapporten 

står det också explicit att man inte har för avsikt att göra en omfattande ekonomisk analys: 

“The evaluation does not aim to include a comprehensive analysis of the total costs associated 

with realizing the required investments, but the overview is rather aimed at providing a 

reflection on the reasonability of the scenario from a financial and economic point of view” - s. 

74 

7.10.8 Arbetsprocess 

7.10.8.1 Datainsamling 

Data som använts gällande potential för tillförsel från förnyelsebara källor har uppskattats 

tillsammans med WWF Sverige. Gällande användarsidan har tidigare rapporter använts, t.ex. 

från Skogsindustrierna (2011) & Wiberg (2007). 

Denna rapport är också till viss del baserad på en tidigare rapport från IVL (Gode, Särnholm, 

Zetterberg, Arnell, & Zetterberg, 2010), som också beskriver ett scenario med nästintill inga 

koldioxidutsläpp till år 2050. 
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7.10.8.2 Modelleringsstruktur 

Med ett normativt scenario sätts ett mål om en önskvärd framtid – i detta fall ett mål att 

mindre än 5 % av energianvändningen ska komma från fossila bränslen i Sverige år 2050. 

Rapporten beskriver processen att koppla ihop den framtida visionen med nutid (i detta fall 

år 2010) som en iterativ process. 

Metoden beskrivs uppdelad i tre steg: Först uppskattas aktivitetsnivån för ett visst 

energianvändningsområde, uppdelat sektorvis (industri, transport samt bostäder och 

hushåll). Därefter uppskattas energibehovet för aktiviteten, och hur denna kommer att 

utvecklas från år 2010 till 2050. Slutligen matchas detta med tillförsel av nödvändig energi 

från en lämplig energibärare, förutsatt att det landar inom ramen för den nivån av energi som 

är tillgänglig. 

Det första och andra steget har skett som en gemensam beräkning för industrisektorn. Man 

har endast utfört punktvisa beräkningar för den aktuella perioden, med 10-årsintervaller 

mellan år 2010 och 2050. 

Varje användningssektor beskrivs detaljerat med avseende på vilka förändringar som sker 

gällande vilka energikällor som används. Energitillförseln beskrivs också mycket detaljerat 

utifrån vilka potentialer som finns vid scenariots början, och hur dessa utvecklas. 

Rapporten beskriver vidare vilka ekonomiska konsekvenser som scenariot skulle få. Man gör 

flera kostnadsberäkningar på vad olika åtgärder kostar, och jämför dessa sedan med möjliga 

kostnadsbesparingar som kan göras, t.ex. jämförs kostnader för att utveckla solceller med 

besparingar i minskade energikostnader enligt bilden nedan:  

 

Figur 6 Jämförelse av kostnader i IVL:s Energy scenario for Sweden 2050 

Scenariot förutsätter att en stor del av energibehovet år 2010 kan rationaliseras bort genom 

effektiviseringar. Att effektiviseringar kan leda till en s.k. rebound-effekt, d.v.s. att 

användningen ökar som ett resultat av att mindre energi – och därmed mindre kostnad – går 

åt till en ökad aktivitet. Detta diskuteras i ett avsnitt i rapporten, och för att motverka att 
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användningen ökar till följd av energieffektivisering så rekommenderas åtgärder, alltifrån 

konkreta ekonomiska styrmedel till att påverka normer och värderingar i samhället. 

Den ekonomiska analysen avslutas med ett avsnitt gällande vilka policys som behövs för att 

nå visionen. Då scenariot till stor del förlitar sig på mogna teknologier kommer en stor del av 

kostnaden för övergången att landa hos den privata sektorn. Därför behövs policys för att se 

till att investeringar görs: 

“A large portion of the scenario’s costs will thus be put on the private sector, which emphasizes 

the need for policy instruments to catalyse investment and bridge market failures.” – s. 82 

Eftersom att rapporten endast tittar på Sverige är det intressant att se hur frågor om export 

och import av energi hanteras. Man har valt att sätta villkoret att den energi som importeras 

inte får överstiga den inhemska produktionen i landet. Detta för att kunna hantera att 

efterfrågan och utbudet varierar. Man vill alltså att det ska finnas en balans mellan den 

inhemska efterfrågan och tillgången på förnyelsebar energi, men inte nödvändigtvis i varje 

ögonblick. 

“The supply should be provided with renewable resources produced or present within Sweden. 

This does not mean that imports and exports of renewable energy sources are not allowed, but 

there should not be an import of a resource, for example biofuels, that exceeds the export of 

domestic production” - s. 18 

Rapporten använder en bottom-up-metod, där man uppskattar tillförselsmöjligheterna 

uppdelade per energislag samt användnigen i olika sektorer. Man går in på en detaljerad nivå 

både gällande tillförsel och användning. 

7.10.8.3 Typ av scenario 

Scenariot är normativt då man har satt upp ett mål om att nå i princip 100 % förnyelsebar 

energi till år 2050. Man har använt en backcasting-metod då man utifrån det givna målet 

utarbetar en väg för att uppnå det. 

7.10.9 Presentation 

Rapporten är saklig, men ändå relativt lättläst utan alltför svåra fackliga termer. Ett relativt 

stort antal grafer och bilder finns som stöd till texten i vissa avsnitt. Då rapporten är avsedd 

att vara ett bidrag till forskningen (Gustavsson 2014) bör det vara av stor vikt att hålla 

rapporten saklig och objektiv. 

7.10.10 Kommunikation 

Rapporten finns tillgänglig i elektronisk form på IVL:s och WWF Sveriges respektive 

hemsidor. I övrigt har rapporten inte kommunicerats genom andra kanaler. 

7.10.11 Tajming 

Som nämns ovan så inträffade kärnkraftsolyckan i Fukushima några månader innan 

rapporten publicerades. Utöver olyckans potentiella påverkan på författarna kan den också ha 

haft en påverkan på mottagandet av scenariot genom att kärnkraftsfrågan återaktualiserades. 
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Scenariot visar en framtidsvision utan kärnkraft och man kan därför tänka sig att det fick en 

mer positiv respons då det visar en väg bort från kärnkraft. 

7.10.12 Målgrupp och andra mottagare 

Det finns ingen uttalad målgrupp för rapporten, men givet syftet att utgöra underlag för WWF 

Sveriges klimatpolicy så är givetvis WWF Sverige den huvudsakliga målgruppen.  

7.10.13 Framgångsindikatorer 

7.10.13.1 Uppmärksammande 

Rapporten uppmärksammades bl.a. av Profu (2012) som gjorde en genomgång och analys av 

olika aktuella energiscenarier. Man kom bl.a. fram till att omställning till ett helt 

fossiloberoende energisystem kommer leda till kraftigt ökade el- och koldioxidpriser.  

7.10.13.2 Genomslagskraft 

Syftet med denna rapport var, som nämns ovan, att utgöra ett underlag för WWF Sverige vid 

skapandet av deras energipolicy vilket den också användes som enligt Mathias Gustavsson 

(2014). En del av resultaten från rapporten användes också i WWF Sveriges rapport Hållbar 

energi – 100 % förnybart på naturens villkor (WWF, 2011). 

I rapporten Energiscenarier for Frederikshavn og Göteborg (Sperling et al., 2012), som 

diskuterar möjliga scenarier för fossilfria energisystem i Göteborg och Fredrikshamn, används 

siffror för effektiviseringsmöjligheter inom industrin från denna rapport. 

7.10.13.3 Bredd och djup 

Rapporten utför en mycket djupgående analys av de möjligheter som finns, både från 

användar- och tillförselsidan, till att ställa om till ett nästintill förnyelsebart energisystem till 

år 2050. Man använder relativt väl underbyggda siffror, varför även resultatet får anses vara 

väl underbyggt. 

Även om rapportens tyngdpunkt ligger i uppskattningar av de tekniska möjligheter som finns 

kring energitillförsel och användning så tar man också upp andra aspekter som breddar 

omfattningen av rapporten. Exempelvis analyseras kortfattat vilka ekonomiska konsekvenser 

som kan komma av scenariot, samt fenomen som rebound-effekten. Det är dock inte här som 

tyngdpunkten ligger, utan en medveten avgränsning har gjorts vilket inneburit att 

ekonomiska och sociala aspekter har analyserats på en mindre djupgående nivå än de 

tekniska aspekterna. 

7.10.13.4 Uppfyllande av syfte 

Syftet med rapporten var, som nämns ovan, att utgöra ett underlag för WWF Sveriges 

utformning av en ny klimatpolicy. Syftet var alltså inte att utforma en policy för WWF Sverige, 

utan att skapa ett oberoende och objektivt forskningsunderlag, där WWF Sverige sedan själva 

kunde välja om, och i sådana fall vad, de ville ta med från rapporten. Att rapporten därför har 

en transparent metod och välgrundad data bör visa på att rapporten uppfyller sitt syfte. Att 

rapporten håller en neutral ton gällande ekonomiska implikationer såsom styrmedel etc. är 

också i linje med rapportens syfte. Det hade självklart varit intressant att på ett mer 

djupgående sätt utreda ekonomiska och sociala aspekter, på ett lika omfattande sätt som de 

http://www.wwf.se/source.php?id=1409707
http://www.wwf.se/source.php?id=1409707
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tekniska aspekterna utreds i denna rapport, men som nämns ovan så var detta inte möjligt 

med den tid och de resurser som fanns tillgängliga. 
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7.11 Reinventing fire 

Amory Lovins - 2011 

Denna rapport visar en möjlig bild av hur framtiden skulle kunna se ut år 2050, utan fossila 

bränslen. Detta scenario är inget revolutionerande i sig, målen är liknande med de i flera 

andra scenarier. Det som dock skiljer Reinventing fire från andra scenarier är vägen dit – 

själva grundtesen i rapporten är att detta kan, och kommer att, uppnås endast genom 

marknadskrafter. Genomgående igenom boken tar man upp vilka möjligheter som fossila 

bränslen har skapat och hur det har förändrat världen till hur den är idag. Man utgår från att 

bränslen är nödvändiga, man måste bara hitta nya varianter av dem, en ny ”eld” (därav titeln). 

Att visa att det är möjligt att tjäna pengar på energieffektivisering, samt att den verkliga 

kostnaden för fossila bränslen är betydligt högre om deras externa kostnader inkluderas, är 

inte något som är unikt för detta scenario - det har poängterats av flera andra aktörer såsom 

Europeiska kommissionen (2003), men ofta menar man då att man genom styrmedel måste se 

till att göra det lönsamt med andra alternativa bränslen. I Reinventing fire menar man alltså 

att detta inte är nödvändigt, även om policys kan snabba på utvecklingen. 

7.11.1 Övergripande mål 

Rapporten förhåller sig inte till något konkret övergripande mål. Däremot diskuteras mindre 

uttryckliga, övergripande målsättningar såsom att få bort USA:s olje- och kolberoende. 

7.11.2 Författare 

Huvudförfattaren till rapporten är Amory Lovins, med stöd från Rocky Mountains Institute 

(RMI) som han själv är grundare för.  

Lovins är en amerikansk fysiker med expertis kring energi, främst energieffektivisering och 

hållbar tillförsel. Enligt RMI:s hemsida är han ansedd som en världsledande auktoritet inom 

detta. Han har varit verksam i över 40 år, och under denna tid mottagit ett stort antal priser 

och utmärkelser. Han har också varit en inspirationskälla för passivhus-byggande i Europa, 

genom hans egna hus i Colorado som byggdes under 1980-talet. Rocky Mountains grundades 

av Lovins år 1982, och är ett icke vinstrivande forskningsinstitut, eller ”think-and-do-tank” 

enligt deras egen benämning. Institutet säger sig även vara ”praktiker” och inte ”teoretiker”. 

(Reinventing fire, 2014) 

Det kan också vara intressant att notera att Lovins var tidig med att introducera backcasting 

som metod för arbete med framtidsstudier i USA under 1970-talet. (Quist & Vergragt, 2006; 

Vergragt & Quist, 2011)  

7.11.3 Syfte 

Boken har inget uttryckligt syfte, men man kan tänka sig att en viktig anledning till projektet 

Reinventing fire är just att visa på de ekonomiska möjligheter som kan skapas genom att skapa 

ett fossilfritt samhälle. 

7.11.4 Mål 

Målet är att visa en lönsam väg till ett fossilfritt samhälle till år 2050 med en fortsatt tillväxt.  
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På Rocky Mountain Institutes hemsida finns också mer konkreta delmål som man vill uppnå 

till år 2025, gällande elförsörjning, effektivare byggnader samt att sprida visionen vidare till 

andra stora energianvändare såsom Kina. Deras mission uttrycks enligt nedan (Reinventing 

fire, 2014): 

“Our mission is to drive the efficient and restorative use of resources” 

7.11.5 Avgränsningar 

Rapporten beskriver inte uttryckligt några avgränsningar. Dock ligger fokus på USA, med 

utblickar på deras omvärld. Exempelvis analyseras USA:s industrisektor, med ett 

kompletterande resonemang kring hur en fortsatt globalisering kommer att påverka den. 

7.11.6 Arbetsprocess 

7.11.6.1 Modelleringsstruktur 

Boken är uppdelad i sex delar, där den första delen beskriver hur fossila bränslen kan ersättas 

genom tre huvudåtgärder: minska behovet av energi, därefter anpassa användningen (genom 

t.ex. ”smart IT”), och sist av allt optimera tillförseln för att täcka den (reducerade) efterfrågan. 

Sedan följer en genomgång om hur detta kan åstadkommas inom transport, byggnader, 

industri och elsystemet. Boken avslutas med en genomgång av sociala och ekonomiska 

implikationer i scenariot, såsom hur det kommer att påverka USA:s arbetsmarknadssituation, 

och konkurrenskraftighet, samt vilka icke-tekniska hinder och drivkrafter som finns för att 

uppnå målet. 

I och med att boken utgår från en övergripande vision om ett fossilfritt samhälle år 2050, och 

sedan bryter ned detta mål i mindre och mindre delar, kan man säga att man använder en top-

down-metod. Man ger en relativt detaljerat bild av enskilda tekniker (såsom elbilar), vilka 

möjligheter dessa har och vad som krävs för att dessa skulle kunna realiseras och 

kommersialiseras i stor skala.  

Man skulle även kunna säga att scenariot har egenskaper av en bottom-up-metod, då man 

utgår från tekniken och sedan breddar perspektiv till att också inkludera ekonomiska och 

sociala faktorer.  

7.11.6.2 Typ av scenario 

Boken har drag av flera olika scenariotyper. I första hand kan den ses som normativt då man 

utgår från ett tydligt mål att skapa en fossilfri framtid. Ansatsen kan även ses som explorativ i 

vissa fall, t.ex. gällande elsystemet. Här utgår man från fyra olika scenarier med olika grad av 

förändring från dagens system i form av energikällor, graden av styrande med hjälp av smarta 

IT-funktioner, hur centraliserat eller decentraliserat systemet är etc. 

7.11.6.3 Datainsamling 

En stor del av de siffror som används för att stödja de uppskattningar som görs kring de 

ekonomiska sparmöjligheterna kommer från Amory Lovins själv eller honom och andra 

forskare vid Rocky Mountains Institute. Det är svårt att uppskatta trovärdigheten i dessa 

siffror, då det ligger utanför detta examensarbetes ramar att jämför denna stora mängd data 

som används med andra resultat. Det hade dock varit till bokens fördel om siffrorna man 

använder i stor utsträckning hade stötts av flera källor, eller i alla fall satts i perspektiv till 
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andra uppskattningar som gjorts. Gällande framför allt kapitlen om elsystemet och 

transportsektorns framtida drivmedel saknas i stor utsträckning en transparens kring hur de 

slutliga siffrorna tagits fram. Snarare visas ett eller ett fåtal uppseendeväckande exempel upp, 

och detta antas sedan gälla för hela industrin.  

Man hänvisar även till hemsidan för mer material angående teknik och metodologi, även om 

man i boken presenterar de viktigaste referenserna och källorna. På hemsidan finns 

ytterligare data som stödjer en del av bokens teser, såsom möjligheter till bränslebesparingar 

vid olika typer av bildesign. 

7.11.7 Presentation 

I inledningen till Reinventing fire anges det att man vill hålla boken lättläst samtidigt som de 

tekniska detaljerna ska vara transparenta och möjliga att granska och ifrågasätta. Man lyckas 

bättre med att formulera språket väl än att vara transparent; boken är lättläst, med 

slagkraftiga formuleringar och ofta en övertygande retorik. Man kan tänka sig att boken vill 

skapa en stark legitimitet för sina teser genom att visa på många inflytelserika och högt 

uppsatta människors lovord på insidan av omslaget, samt då förordet är skrivet av Marvin 

Ordum, chef på Shell Upstreams Americas. Som nämns i föregående stycke finns dock brister i 

bokens transparens gällande hur man kommit fram till de siffror som används.  

7.11.8 Tajming 

Under 2011 utbröt den ”arabiska våren” som de nationella uppror som ägde rum i Nordafrika 

och Mellanöstern senare kom att kallas. Detta fick till följd att oljepriserna ökade, vilket borde 

ha skapat incitament till att ytterligare minska oljeberoendet. Detta gör boken och dess 

innehåll än mer aktuellt. 

7.11.9 Kommunikation 

Projektet Reinventing fire är ett mångårigt projekt som baseras på studier och forskning som 

bedrivits under 30 år vid Rocky Mountain Institute, och som presenteras i denna rapport men 

också genom andra kanaler. Ett exempel på en annan kanal är en hemsida som finns 

tillgänglig via Rocky Mountains Institutes webbplats. Där finns kortare sammanfattningar och 

även länkar till längre texter med liknande innehåll som i boken. Där finns även information 

om hur man, som privatperson eller företag kan bidra själv, genom alltifrån att sprida 

”budskapet” genom t.ex. sociala medier till att donera pengar. (Reinventing Fire, 2014) 

Ytterligare kommunikationskanaler är Amory Lovins föreläsningar och sända TED-talks. TED-

talks är föreläsningar som hålls i samband med den årliga konferensen tvärvetenskapliga TED 

(Technnology, Entertainment, Design), där forskare och innovatörer håller en kortare 

föreläsning, ofta i en entreprenöriell och visionär anda. (TED.com, 2014b) 

Precis som boken är dessa kanaler lättillgängliga och har en underhållande ton. Amory Lovins 

är dessutom en slagkraftig retoriker, och tycks ha en förmåga att få komplexa system och 

samband att låta självklara utan att verka förenklande. I boken presenteras mycket exakta 

siffror – kapitlen för varje sektor börjar exempelvis med tydliga kvantitativa mål, såsom: 

“The Goal: in 2050, superefficient autos, trucks and planes, far more productively used, need 

three-fourth less fuel and no oil and have less lifecycle cost than vehicles of today. Yet they 
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provide 90 % more automobiles, 118 % more truck-miles, and 61 % more airplane seat-miles 

with uncompromised convenience, safety and performance.” – s. 15 

Eftersom antalet värdesiffror man väljer att ange ger en indikation på hur noggranna 

mätningar som gjorts och hur tillförlitlig en siffra är, ger exempelvis den relativt exakta siffra 

118 % ett intryck av att detta mål är väl underbyggt och rimligt.  

7.11.10 Huvudsaklig målgrupp och andra mottagare 

Då boken tydligt driver tesen att energieffektivisering kommer ske tack vare ”business for 

profit”, kan man tänka sig att den huvudsakliga målgruppen finns inom näringslivet. 

7.11.11 Framgångsindikatorer 

7.11.11.1 Uppmärksammande 

Lovins själv har genom åren fått mycket uppmärksamhet och erkännande, bl.a. hamnade han 

på Time:s lista över mest inflytelserika människor inom policyskapande, och på en lista över 

100 av framtidens globala tänkare. (Reinventing fire, 2014)  

Att Lovins själv fått stor uppmärksamhet påverkar givetvis hur hans scenario tas emot – och 

detta blir tydligt genom att många har en åsikt om hans scenario. Exempelvis bygger mycket 

av Reinventing fire på investeringar i effektivisering. Detta har fått kritik av människor som 

menar att man inte tar hänsyn till den s.k. rebound-effekten, vilken innebär att 

energieffektiviseringar leder till en ökad användning av en produkt eller tjänst, och att denna 

ökning ”äter upp” effektiviseringsvinsten. Enkelt uttryckt skulle man kunna säga att Lovins 

endast ser en enkelriktad koppling där en ökad effektivisering leder till en minskad 

energianvändning. Han förutsätter att det finns ett visst behov av energi, såsom av el för 

belysning i byggnader. Detta behov kan minskas dels genom tekniska innovationer för att 

uppnå en ökad effektivitet, såsom lågenergilampor, men också genom att minska behovet av 

belysning genom att t.ex. placera lampan optimalt i förhållande till den som behöver 

belysning, minska skuggor etc. Det minskade energibehovet är en vinst, både ekonomiskt och 

klimatmässigt. Andra, t.ex. Herring (2000) medger att energieffektivisering kan ge en initialt 

minskad energianvändning, men menar vidare att denna minskning av energibehov gör att 

gatubelysning blir billigare, vilket i sin tur kommer leda till att mer belysning installeras. För 

att illustrera detta pekar Herring på att användandet av elektricitet för gatubelysning i 

Storbritannien har ökat med en faktor 30, trots att lamporna som används har blivit 20 gånger 

så effektiva jämfört med år 1920. Så även om det krävs betydligt mindre energi för att hålla en 

lampa lysande idag jämfört med för snart 100 år sedan, har det totala antalet lampor blivit så 

mycket större att den totala elanvändningen för gatubelysning ökat kraftigt.  

Lovins bemöter denna kritik bl.a. i en artikel i The Guardian (Lovins, 2011) och menar istället 

att detta är att blanda ihop rebound med effekter av en ökad välfärd. 

Reinventing fire har också fått en del kritik angående att man är alltför teknikoptimistisk. 

Lovins betonar genomgående att Reinventing fires vision är ekonomiskt lönsam och att det är 

just denna lönsamhet som skulle kunna driva utvecklingen, om man kunde överkomma 

hinder gällande policys, kunskap och intresse från både beslutsfattare och ”allmänheten”. 

Flera menar dock att de ekonomiska siffrorna inte bara är för optimistiska och grundlösa, 
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utan att man dessutom bortser från andra hinder såsom årliga krav på avkastning för företag. 

Andra kritiker menar dock att boken både har ett tillfredställande djup och en bra bredd, 

exempelvis Fen Montaigne i en artikel för the Guardian. (Montaigne, 2012) 

7.11.11.2 Genomslagskraft 

Då boken publicerades så sent som år 2012 har inga konkreta åtgärder kunnat identifieras 

som utförts till följd av Reinventing fire. 

7.11.11.3 Bredd och djup 

Boken ger en relativt djupgående beskrivning av olika tekniska möjligheter som finns 

tillgängliga, och hur dess användning kan realiseras. Man bortser dock från ett antal relativt 

uppenbara problem med att bygga ett energisystem på en stor andel intermittenta 

energikällor såsom sol och vind, där man under perioder enbart kommer kunna generera 

mycket lite energi. Lovins utgår ofta från genomsnittliga siffror på energianvändning, och 

diskuterar inte problemen med att energianvändningen varierar mycket både över dygn och 

under olika årstider, och vilka problem som kan uppstå om perioder av hög belastning 

sammanfaller med perioder med lite solljus och vind. Detta kan dock sägas vara relativt 

uppenbara problem och knappast något som Lovins och hans team inte tagit med i 

beräkningen. Det är därför anmärkningsvärt att dessa inte diskuteras, och gör att boken 

förlorar i trovärdighet och snarare får karaktären av propaganda snarare än resultat av 

forskning. 

Scenariot är ändå relativt brett då man inte bara diskuterar tekniska möjligheter utan också 

användningsmönster och paradigm kring dessa. Ett exempel är att man förutspår att en ökad 

användning av tjänster kommer att förändra användningsmönstren inom transportsektorn, 

t.ex. att ägandet av transportmedel kommer att minska genom bilpooler och att 

arbetsrelaterade resor minskar tack vare möjligheter till videokonversationer över telefon 

och internet. Även gällande andra faktorer såsom behov av styrmedel, policys och andra 

ekonomiska implikationer beskrivs vissa möjligheter övergripande. Dock saknas en 

djupgående analys av dessa - t.ex. beskrivs en möjlighet att ta efter vissa europeiska länders 

exempel om att beskatta koldioxidutsläpp och andra föroreningar. Man utvecklar dock inte 

detta närmare. 

7.11.11.4 Uppfyllande av syfte 

Boken har som nämns ovan inget uttryckligt syfte, men det är uppenbart att man vill övertyga 

läsarna om att den vision som beskrivs i scenariot är möjlig och värd att eftersträva. Man 

använder om sagt mycket optimistiska siffror och argumenterar för att visionen kan nås, 

samtidigt som man kan tjäna pengar på det. 

Om syftet är att övertyga aktörer framför allt inom näringslivet om denna vision, kan man 

tänka sig att det övertygande språket skapar goda förutsättningar för detta. Dock brister 

trovärdigheten då man saknar transparens gällande hur man kommit fram till sina resultat. 

Detta medför att boken troligtvis kommer att ha svårt att övertyga många skeptiker, men det 

är möjligt att den ändå kan utgöra ett diskussionsunderlag för att starta en debatt. 
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7.12 Goal-based socio-technical scenarios: Greening the mobility practices 

in the Stockholm City District of Bromma, Sweden 

Josefin Wangel, Stina Gustafsson och Örjan Svane – 2013 

Artikeln beskriver projektet Alternativa transportmetoder till invånarna i Brommaområdet, 

vilket var ett delprojekt till Situations of Opportunities in City Transformation (SitCit). Fokus 

läggs på att presentera och beskriva den scenarioskaparmetodologi som togs fram, och 

tillämpades, under detta projekt. Istället för att analysera rapporten som beskriver de olika 

scenarierna i projektet så har istället denna artikel, vilken har publicerats i den veteskapliga 

tidsskriften Futures, valts som fallstudie. Detta för att den ger en tydlig och detaljerad bild av 

metodologin. 

Den framtagna metodologin bygger på fem olika steg, vilka representeras av ett par frågor. 

Genom att besvara en fråga erhålls en väsentlig del av scenariot. I denna artikel ges steg 

nummer två störst utrymme, vilket är relaterat till följande frågor; What could change in 

physical structures, institutions and citizens’ everyday life? And who could make these changes 

happen? Genom att besvara dessa frågor erhålles scenariots innehåll (the Scenario Content). 

Författarna belyser vikten av att analysera scenariots olika element och de politiska 

nätverken i en specifik kontext, då de har olika interna egenskaper beroende på hur, och 

under vilka förutsättningar, de kombineras. Ambitionen är därför inte att skapa en generisk 

modell som går att tillämpa på all hållbar urban utveckling, i likhet med vissa 

backcastingstudier.  

7.12.1 Övergripande mål 

Goal-based socio-technical scenarios: Greening the mobility practices in the Stockholm City 

District of Bromma, Sweden är ett delprojekt till det större projektet Situations of Opportunities 

in City Transformation (SitCit), vars övergripande mål baserades på visionen om ett 2000 

watt-samhälle, där det årliga effektuttaget är 2000 watt per person (Se kapitel 7.5 ovan).  

7.12.2 Händelser  

SitCit-projektet utfördes av sju anställda på Kungliga Tekniska Högskolan, på skolan för 

arkitektur och bygg samt institutionen för energiteknik, from den 1 juli 2007 till den 31 

december 2012. Projektet bestod av tre delprojekt; 

1.) Alternativa transportmetoder till invånarna i Brommaområdet 

2.) Energieffektiviserande renovering, livsstilsförändring och beteende - och 

teknologibyten i flerbostadshus i Rinkebyområdet. 

3.) Innovativa ICT i bostadshus och privata transporter på Södermalm. (KTH, 2014f) 

Vid skapandet av dessa tre scenarion utformade och använde sig författarna av en metodologi 

för målbaserat scenarioskapande.  
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7.12.3 Beställare 

Projektet har inte någon uppenbar beställare, men initierades som resultat av tidigare 

samarbete mellan Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och Kungliga Tekniska Högskolan 

(KTH). (Lundqvist, 2014) 

7.12.4 Författare 

Artikeln är skriven av Josefin Wangel, Stina Gustafsson och Örjan Svane vilka alla var anställda 

på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), på skolan för arkitektur och samhällsbyggnad 

respektive institutionen för energiteknik.  

Josefin Wangel skrev sin doktorsavhandling gällande planering och beslutsanalys med 

specialisering inom miljöstrategisk analys, på avdelningen för miljöstrategisk analys på KTH. I 

sitt arbete använder hon huvudsakligen framtidsstudier, systemanalys och litteraturstudier. 

(KTH, 2014c) 

Stina Gustafsson är doktorand på energitekniksinstitutionen på KTH och har en 

civilingenjörsexamen i fysik med specialisering inom industriell ekologi och hållbara 

energisystem från Lunds Universitet (KTH, 2014d). 

Örjan Svane är ursprungligen arkitekt med fokus på ”grön arkitektur”, och arbetar idag som 

professor och senior forskare på skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (abe) på KTH 

(KTH 2014 d). Örjan Svane, var handledare till Josefin Wangel under hennes 

doktorandstudier. (Wangel, 2012) 

7.12.5 Syfte 

Syftet med artikeln är att testa och exemplifiera den nyframtagna metodologins andra, av fem 

delar (Scenario Seeds, Scenario Content, Scenario Outcome, Scenario Process och Final 

Scenario), genom att utföra en iterativ scenariostudie avseende grön mobilitet i Bromma. 

7.12.6 Mål 

Målet med artikeln är att presentera den nyframtagna scenarioprocessmetodologin, vilken i 

sin tur skapats med målet att göra scenarion mer kompletta i socio-teknisk mening, genom att 

inkludera sociala strukturer och organ i scenarion, samt att skapa en bas för scenariostudier.  

Delprojektet Alternativa transportmetoder till invånarna i Brommaområdet som metodologin 

testas på, och presenteras med hjälp av, i denna artikel hade tillsammans med de andra 

delprojekten i SitCit-projektet det övergripande målet att tillsammans minska 

energianvändningen för privat transport, bostäder och vardagsförbrukning med 60 %. 

7.12.7 Avgränsningar 

Artikeln fokuserar som nämns ovan på det första delprojektet i det övergripande SitCit-

projektet, Alternativa transportmetoder till invånarna i Brommaområdet, samt på att 

presentera den framtagna metodologin för målbaserat scenarioskapade i allmänhet och dess 

andra del, ”scenarioinnehållet”, i synnerhet.  
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7.12.8 Arbetsprocess 

7.12.8.1 Typ av scenario 

Scenariot har ett tidsperspektiv om 50 år, och författarna benämner det själva som 

målbaserat, och av transformativt normativ karaktär, med en stor förmåga att generera 

innovativa idéer, öppna upp diskussioner samt vidga spannet av vad som anses vara möjligt.  

Det första steget i scenarioskaparprocessen utgår ifrån tre what if-antaganden, vilka kallas för 

”test beds”; 

 Testbed 1: Hållbar transport har högsta prioritet och en framgångsrik bilpool startas i 

Bromma. 

 Testbed 2: Innovativa ICT-applikationer installeras i bostadshus och transportsystem 

på Södermalm i stor utsträckning. 

 Testbed 3: Energieffektivisering har högsta prioritet vid renovering av flerfamiljshus i 

Rinkeby- och Kistaområdet. 

Scenariot är med andra ord normativt, med starka inslag av what if-karaktär.  

7.12.8.2 Metod  

Scenariot är skapat i enlighet med framtagandet av scenarioprocessmetodologin, vilken 

grundar sig i fem frågor: 

1. When could change happen? Denna fråga är kopplad till de ”frön” som startar de 

fiktiva situtations of opportunity (potentiella transformativa händelser av what if-

karaktär som kan påverka och förändra framtidsutvecklingen av en stads tillväxt, 

infrastruktur och dess invånares livsstil). 

2. What could change in physical structures, institutions and citizens’ everyday life? 

And who could make these changes happen? Dessa frågor utgör tillsammans 

innehållet i scenariot (the Scenario Content). 

3. How could this change be achieved in terms of governance networks managing the 

process of change? Genom att besvara denna fråga utformar man 

scenarioprocessen (the Scenario Process). 

4. How much could energy use and its related CO2 emissions be decreased through 

these changes? Svaret på denna fråga analyseras i scenarioresultatet (the Scenario 

Outcome). 

5. How does the scenario perform in terms of feasibility, consistency and desirability? 

Svaret på denna fråga utgörs av en bedömning, vilken i sin tur utgör det slutliga 

scenariot (the Final Scenario). 

Då artikeln främst berör scenarioskaparmetodologins andra del angriper den frågorna som 

tillhör punkt två ovan. För att besvara frågan What could change in physical structures, 

institutions and citizens’ everyday life? används en iterativ process vilket medför att även 

frågan who could make these changes happen? inkluderas i analysen. Den iterativa processen 

utförs av fokusgrupper (se nedan), som bidrar med externa idéer och perspektiv gällande 

objekt som kan förändras samt olika aktörer som kan bidra till förändring. De potentiella 

förändringsmöjligheterna definieras som överlappningen mellan aktörernas möjlighet att 

påverka, och objektens förändringspotential. Den iterativa processen utförs i ändamålet att 
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upptäcka eller utforma outnyttjad potential, och i och med det utvidga ”scoopet” av potentiella 

förändringsmöjligheter.  

 

Figur 7 Illustration av hur ”fields of options” representeras av det område där ”actors’ scope of influence” 

och ”objects’ scope for change” överlappar varandra. 

Då den framtagna metodens andra del testades på Alternativa transportmetoder till invånarna 

i Brommaområdet tillämpades strukturerad brainstorming, fokusgrupper och 

litteraturstudier. Fokusgrupperna arbetade enligt en backcastingmetod - utgick från hur en 

potentiell framtid såg ut och utformade därefter möjliga vägar att nå dit. Fokusgruppen 

träffades vid två tillfällen, med två veckor emellan, och förde diskussioner utifrån frågan; 

”Imagine you are in 2030 and private mobility practices in Bromma have changed so as to 

provide the same services but with a minimum of energy use. What changes have happened, and 

how and by whom were they brought?” 

Resultaten från dessa diskussioner syntetiserades till teman, vilka i sin tur konkretiserades 

till, interna och externa, scenarioelement med tillhörande förändringsobjekt och aktörer, av 

två oberoende forskare. De externa elementen utgjorde en kontext för scenariot, och visade 

hur omgivningen påverkar förändringsmöjligheterna. Scenarioelementen delades därför in i 

två olika dimensioner, två spann mellan två olikheter, pulse-slow och green-grey. Elementet 

”tillväxt” motsvarades i enlighet med det förstnämnda spannet enbart av ökade löner, medan 

det i enlighet med det senare motsvarades av minskat antal arbetstimmar. Pulse-slow-

dimensionen indikerar hur hanteringen av tillväxt påverkar möjligheten att minska 

energianvändningen, medan green-grey-dimensionen, representerar graden av engagemang. 

De två dimensionerna illustreras av Figur 8 nedan: 

 

Figur 8 Wangel et al:s Pulse-slow och green-grey-matris. 

De fyra möjliga extremkombinationerna av dessa dimensioner, green/slow, green/pulse, 

grey/pulse och grey/slow, låg därefter till grund för skapandet av fyra olika externa 

scenarion.  
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För kvantifiering av modelleringen skapade projektmedlemmarna ett 

energianvändningssystem med fokus på användarsidan i mjukvaruprogrammet Stella. Vid 

skapandet av denna organiserades scenarioparametrarna, och dess förändringsobjekt, i en 

konceptuell modell där de kopplades till potentiell tillhörande energiminskning. Den 

konceptuella modellen utvecklades därefter till en kvantitativ modell, vilken emellertid inte 

presenteras i denna artikel. 

I artikeln har författarna valt att presentera en kombination av olika scenarioelement, och 

dess sammankoppling. De poängterar att detta enbart är en möjlig version, vilken kan 

användas för underlag vid diskussion. Då elementen skapats individuellt och separat kan man 

även välja att dela in dem i mindre byggblock. Denna flexibilitet gör det möjligt att utforma 

scenarioprocessen efter önskad approach, exempelvis gällande top-down eller bottom-up. 

7.12.8.3 Datainsamling  

I projektet utgick man från resultat från de tidigare utförda studierna: The 2 kW society, 

HUSUS och MAMMUT. (KTH, 2014g) 

7.12.9 Presentation 

Artikeln är av akademisk karaktär, och är skriven med formell och saklig engelska. 

7.12.10 Kommunikation 

Artikeln är publicerad i tidsskriften Future, vilket är en internationell tidsskrift för policy, 

planering och framtidsstudier (Elsevier, 2014).  I och med detta finns artikeln tillgänglig på 

Internet, dels på journalens hemsida men även på olika internetbaserade söksidor, så som 

Science Direct, ResearchGate och Deepdyve. Att artikeln publicerats i tidsskriften innebär att 

den även genomgått ett kvalitetsurval och en granskningsprocess, så kallad peer review 

process (Karolinska Institutet, 2010).  

7.12.11 Tajming 

Inga samband har kunnat identifieras mellan specifika händelser som inträffat i omvärlden, 

och mottagandet av scenariot.  

7.12.12 Målgrupp och andra mottagare 

Författarna skriver explicit att deras ambition var att nå ut till människor utanför den 

akademiska världen, så som utövare, beslutsfattare och allmänheten. Då artikeln publicerades 

i Futures kan man dock tänka sig att även den akademiska världen, inom policy, planering och 

framtidsstudier, var tänkt som målgrupp. 

7.12.13 Framgångsindikatorer 

7.12.13.1 Uppmärksammande 

Artikeln tycks ännu inte ha fått någon nämnvärd uppmärksamhet av allmänheten, det är 

emellertid möjligt att den fått en större uppmärksamhet i den akademiska världen utan att det 

gett några avtryck i den allmänt sökbara dokumentationen. 
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7.12.13.2 Genomslagskraft  

Man kan inte se att artikeln har fått något direkt genomlag ännu. Då artikeln publicerades i 

mars 2013 har det dock gått väldigt kort tid sedan dess innehåll nådde ut till dess målgrupp. 

Det är troligt att eventuellt genomslag skulle yttra sig i att andra forskare tillämpar den 

framtagna, och i artikeln presenterade, metodologin. Även om någon har gjort just detta 

redan, kommer det att dröja innan detta åskådliggörs offentligt, i form av en akademisk 

publikation. 

7.12.13.3 Bredd och djup 

Artikeln är djup i det avseendet att den presenterar en nyframtagen metodologi i detalj. Den 

är däremot inte speciellt bred, då den avgränsar sig till att presentera denna med hjälp av en 

delstudie i ett större projekt. Då syftet med artikeln just var att presentera en del av den 

nyframtagna metodologin, är detta emellertid en lämplig avgränsning i förhållande till syftet. 

Kompletterande kommentarer och analyser av metodologin och delstudieresultaten bidrar till 

en tillfredställande bredd och djup för ändamålet. 

7.12.13.4 Uppfyllande av syfte 

I metodologiutformningsprocessen använde man bland annat fokusgrupper och 

brainstorming-tillfällen. Dessa resulterade dock, enligt författarna själva, inte i nytänkande i 

någon större grad. Författarna kommenterar detta med att det tycks finnas en något 

vedertagen bild om hur en hållbar transport ser ut, vilket kan hämma innovation. De menar 

dock själva att studien kan anses vara lyckad i avseendet att undersöka hur diskussionen och 

tankarna ser ut i dagens samhälle. Författarna tror att faktumet att man utformade ett 

övergripande mål för de tre delprojekten, istället för ett specifikt för vart och ett, var en 

anledning till att studien inte resulterade i några större innovationer, då det inte satte 

tillräckligt stor press på nytänkande. Då syftet med denna artikel emellertid inte var att skapa 

innovativa idéer, utan att enbart presentera en nyutformad metodik, är detta dock av mindre 

betydelse. 
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8 Resultat 

8.1 Händelser och övergripande mål 

Det finns ett flertal exempel på scenarier som har påverkats av händelser i omvärlden; de 

kanske tydligaste exemplen är Lönnroth et al:s Sol eller Uran och Kaijser et al:s Att ändra 

riktning.  I dessa kan man tydligt se kopplingar mellan externa händelser och scenariernas 

syfte, och därmed även scenariernas innehåll och inriktning. Sol eller Urans är mål att 

presentera konkreta åtgärdsförslag för ett minskat oljeberoende i syftet att väcka diskussion 

om framtida energiförsörjningsalternativ, vilket har med andra ord en tydlig koppling till den 

första oljekrisen. Att ändra riktning diskuterar hur kärnkraften kan ersättas, vilket har en 

explicit koppling till riksdagsbeslutet om att avveckla kärnkraften som fattades till följd av 

folkomröstningen år 1980. Andra händelser, så som kärnkraftsolyckorna i Harrisburg (1979) 

och Tjernobyl (1986) samt att den politiska enigheten om kärnkraften sprack, gjorde också 

med största sannolikhet att scenarierna aktualiserades än mer, vilket därmed också bör ha 

påverkat mottagandet av dem. Detta är särskilt tydligt i Sol eller Uran, som blev 

uppmärksammat i stor grad.  

Ytterligare ett exempel på ett scenario där externa händelser haft en inverkan på scenariots 

utformning och innehåll, är Shells Global scenarios to 2025. I detta anges det explicit att 

omvärldshändelser (terrorattackerna mot World Trade Centen och Enron-skandalen) har 

påverkat scenariots utformning. Vidare kan tillsättningen av kommissionen mot oljeberoende, 

vilket resulterade i På väg mot ett oljefritt Sverige, kopplas till att debatten om peak oil nyligen 

hade väckts i Sverige. 

Man kan även konstatera att andra scenarion som analyseras i denna rapport har skapats och 

publicerats i relativt nära anslutning till att betydelsefulla händelser har inträffat i omvärlden. 

Exempelvis stängdes Barsebäck omkring samma tid som Azar och Lindgrens Energiläget år 

2050 skapades, och IVL:s Energy Scenario for Sweden 2050 publicerades kort efter 

kärnkraftsolyckan i Fukushima. Inget av dessa scenarier har heller med kärnkraft i sina 

framtidsvisioner. Det är dock inte möjligt att avgöra om detta val hade någon direkt koppling 

till dessa händelser eller om inte. 

Att en rapport tydligt förhåller sig till ett övergripande mål kan tänkas göra att den får större 

genomslagskraft och når ut till en större publik, då detta medför att man lättare kan sätta 

rapporten i ett sammanhang och ta till sig dess innehåll. Man kan tänka sig att om ett scenario 

förhåller sig till ett accepterat och vedertaget övergripande mål så kan detta också göra att 

scenariot uppfattas som mer berättigat och legitimt. Några exempel på scenarion som tydligt 

förhåller sig till övergripande mål är Azar och Lindgrens Energiläget år 2050 och IEA:s ETP 

2010, som båda förhåller sig till 2-gradersmålet. Båda dessa rapporter har fått stor 

uppmärksamhet, och detta kan tänkas delvis ha att göra med att de båda utgick från ett tydligt 

och relativt väletablerat, övergripande mål.  

Ytterligare en rapport som förhåller sig till ett övergripande mål är IVL:s rapport Energy 

Scenario for Sweden 2050.  Rapporten förhåller sig till internationella WWF och Ecofys mål om 

att minska koldioxidutsläppen till 2050, till nära nollnivå (se 7.10). Då rapporten bygger på en 

internationell studie av en välkänd aktör kan man tänka sig att dess trovärdighet ökar.  
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I andra scenarier är de övergripande målen av nationell karaktär; Att ändra riktning utgår 

från målsättningen att avveckla kärnkraften i Sverige till år 2010, och Profu, Elforsk och 

Svensk energis Ett fossiloberoende transportsystem år 2030 förhåller sig till regeringsmålet om 

en fossiloberoende fordonsflotta. Dessa mål är mer konkreta och tydliga jämfört med de flesta 

mål som sätts på en global nivå, varför man kan tänka sig att rapporter med sådana mål också 

får en större genomslagskraft, åtminstone på en nationell nivå. Exempelvis har Profus rapport 

lett till flera konkreta åtgärder i form av vidare projekt och utredningar direkt kopplade till 

rapporten. Huruvida detta beror på att rapportens övergripande mål var konkret och relativt 

uppnåeligt, eller om det berodde på att målet var satt av inflytelserika beslutsfattare 

(regeringen) är däremot svårt att uttala sig om. 

Andra scenarier som analyseras i denna rapport kan kopplas till ett övergripande mål, trots 

att detta mål inte kommuniceras speciellt tydligt. I Steps towards a sustainable development av 

Jochem et al. förhåller man sig exempelvis till ett övergripande mål, nämligen att jordens 

resurser ska vara jämt fördelade, och så även energianvändningen. Detta har i scenariot 

resulterat i visionen om 2000 watt per person. I Jochem et al:s rapport finns dock ingen direkt 

hänvisning till att visionen är inspirerad av ett övergripande mål om en jämn 

resursfördelning. Författarna skulle med andra ord ha kunnat tydliggöra kopplingen mellan 

det övergripande målet som de förhåller sig till, och man kan tänka sig att detta hade kunnat 

leda till en större framgång. Dock kan det konstateras att scenariot ändå blivit 

uppmärksammat och fått stor genomslagskraft. 

8.2 Författare och beställare 

De aktörer som är inblandade i ett scenario bör ha en relativt stor påverkan på hur 

framgångsrikt ett scenario blir. Antalet författare och deras respektive bakgrund, 

kompetensbredd och erfarenhet påverkar också scenariots utformning och innehåll.  

Ett exempel på en välkänd aktör, i detta fall författare, är Amory Lovins. Lovins anses av 

många som en auktoritet inom energi och energieffektivisering (se 7.11.2 ovan), vilket bör 

medföra att hans budskap når ut till en bredare massa än det annars hade gjort. Reinventing 

fire har också nått en mycket bred publik. Som nämns i avsnitt 7.11.2 ovan så har han vunnit 

flertalet priser genom sin långa karriär, haft många prestigefyllda positioner, och flera 

inflytelserika personer hyllar hans arbete.  

Ett liknande ”kändisskap”, fast i en mer lokal omfattning, kan man säga att Christian Azar 

innehar i Sverige. Även han har hyllats med utmärkelser och har haft flera viktiga positioner 

genom sin karriär (se 7.3.4 ovan). Dock är det svårt att bedöma hur uppmärksammad Azar 

hade hunnit bli år 1998, vid tiden för publiceringen av Energiläget år 2050, och därmed svårt 

att bedöma hur stor inverkan hans deltagande hade på dess mottagande. Som nämns ovan 

(7.3.4) så deltog Azar redan år 2001 i skrivandet av IPCC:s Third Assesment Report, ett 

uppdrag som man rimligtvis inte får utan att ha en gedigen meritlista. Däremot är det svårt att 

bedöma hur allmänt känd han var utanför den akademiska världen då rapporten 

publicerades.  

Även andra aktörer än författaren bör kunna påverka hur ett scenario mottas, och hur dess 

resultat används. Sol eller Uran är ett exempel på ett scenario till vilket beställaren har haft 
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stor betydelse. Då regeringen kan anses vara beställare till rapporten och då den skrevs av 

Sekretariatet för framtidsstudier, vilket skapades i syftet att bedriva studier för underlag vid 

politisk planering, var syftet med andra ord redan från början att ta fram uppgifter som 

politikerna skulle kunna använda sig av vid beslutsfattande. Om rapporten hade initierats, 

eller utförts, av någon annan aktör hade denna tillämpning av dess innehåll inte varit 

självklar. De politiska partierna hade med stor sannolikhet då inte heller använt dess innehåll 

i deras partikampanjer inför riksdagsvalet år 1979. 

Både Sol eller Uran och På väg mot ett oljefritt Sverige är slutrapporter till politiska 

utredningar, vilket automatiskt ger dem större initial tyngd och uppmärksamhet bland 

berörda beslutsfattare. Därutöver har de medverkande valts ut för att representera ett 

vidtäckande spann av olika aktörer och på så sätt skapa de bästa förutsättningarna för att 

upprätthålla en god kvalitet, god bredd och djup. Då urvalet gjorts av, eller åtminstone på 

uppdrag av, politiker kan slutsatsen dras att detta gjorts med de bästa förutsättningarna för 

att nå rätt personer. Det är troligen inte heller många personer som avböjer att delta vid en 

politisk utredning, vilket medför goda förutsättningar till att rätt personer även faktiskt 

deltar. 

Hur diversifierad en grupp författare är, är också intressant att analysera i relation till ett 

scenarios framgång, kanske främst gällande indikatorn ”bredd och djup”. På väg mot ett 

fossilfritt Sverige, IVA:s Kan framtiden påverkas och kanske framför allt ETP 2010 har alla 

skapats av en större, diversifierad och för ändamålet sammansatt, grupp människor. Ett stort 

antal människor med olika bakgrund var också involverade i utredningen som Sol eller Uran 

är slutrapport till. Detta bör ha gett goda förutsättningar för att skapa ett scenario med en hög 

grad av både bredd och djup. Dessa scenarier har också uppnått en hög grad av bredd - man 

behandlar både tekniska, sociala och ekonomiska aspekter. Dock kan man konstatera att 

endast ETP 2010 når upp till en verkligt hög grad av både bredd och djup, man bör dock 

poängtera att IEA även haft betydligt större resurser att tillgå.  

Något som är intressant att diskutera är också hur opartisk en aktör kan anses vara. Ett 

scenario som gjorts av ett vinstdrivande företag, t.ex. Shell, uppfattas som mindre opartiskt än 

ett scenario gjort av enskilda forskare vid ett universitet, eller en statlig myndighet. Dessa 

bedömningar är dock inte alltid helt enkla att göra, då flera forskningsorganisationer som t.ex. 

IVA och IVL har ett nära samarbete med näringslivet. Det kan dock ändå tänkas att 

forskningsorganisationer uppfattas som mer opartiska, och därmed också mer trovärdiga än 

företag, vilket även påverkar hur rapporter skapade av respektive aktörtyp uppfattas.  

8.3 Syfte och mål 

Scenarierna som analyserats i denna studie varierar i stor grad gällande deras syfte och mål. I 

vissa scenarier framgår det tydligt vilket dess syfte och mål är, medan det är mindre tydligt i 

andra.   

I flera scenarier är syftet och/eller målet att visa på en möjlig väg för nå en uppsatt vision, t.ex. 

Azar och Lindgrens Energiläget år 2050 och Profus Ett fossiloberoende transportsystem år 

2030. I andra scenarier är syftet snarare att utgöra underlag för och skapa diskussion, t.ex. i 

Lönnroth et al:s Sol eller Uran, Kaijser et al:s Att ändra riktning och IVA:s Kan framtiden 
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påverkas. Därutöver finns scenarier där varken syfte eller mål beskrivs uttryckligen, 

exempelvis IVL:s Energy scenario for Sweden 2050 och Lovins Reinventing fire. 

Vilket syfte som ett scenario har är givetvis helt avgörande för att bedöma om ett scenario kan 

anses vara framgångsrikt eller inte, enligt framgångsindikatorn ”uppfyllande av syfte”. Om då 

syftet är oklart blir också den framgångsindikatorn svår att bedöma. Det bör även vara viktigt 

för författarna att ha ett tydligt formulerat syfte och mål vid scenarioskapandet, då t.ex. 

metodval bör anpassas efter vad man vill uppnå med ett scenario. Detta diskuteras i 

nästkommande stycke. 

8.4 Avgränsningar, arbetsprocess och presentation 

8.4.1 Avgränsningar 

Hur scenarierna har avgränsats varierar mycket, och skillnaderna gäller även för hur tydligt 

de avgränsningar som gjorts beskrivs. Många scenerier har tydliga geografiska avgränsningar, 

exempelvis de scenarier som enbart fokuserar på Sverige, så som Lönnroth et al:s Sol eller 

Uran, Kaijser et al:s Att ändra riktning, IVL:s Energy scenario for Sweden 2050 och Kommission 

mot oljeberoendes På väg mot ett oljefritt Sverige. Wangel et al:s scenario Goal-based socio-

technical scenarios har ett avgränsat geografiskt område och fokuserar enbart på Bromma i 

Stockholm. Andra scenarier fokuserar på ett mindre område, med utblickar mot omgivningen, 

t.ex. IVA:s  Kan framtiden påverkas, som fokuserar på Sverige med utblickar på vår roll i 

Europa.  

Utöver geografiskt område är avgränsningarna även avgörande för vad scenarierna omfattar. 

Många scenarier innefattar hela energisystemet, t.ex. Azar och Lindgren, Jochem et al:s, Lovins 

och IVA:s respektive scenarier. Andra fokuserar bara på en viss del av energisystemet, t.ex. 

Profu:s scenario som omfattar transportsystemet. 

De flesta scenarier har gemensamt att deras fokus ligger på tekniska aspekter, medan 

ekonomiska och sociala aspekter enbart behandlas kortfattat eller inte alls. I vissa fall, t.ex. 

IVL:s scenario, är detta något som anges explicit - man avser inte att ge en grundlig ekonomisk 

analys av det scenario man presenterar. Dock kan man ifrågasätta om denna avgränsning står 

i konflikt med scenariots mål att visa en väg mot ett nästintill fossilfritt samhälle år 2050 – för 

att en sådan väg ska vara möjlig att applicera i verkligheten bör det också vara nödvändigt att 

analysera ekonomiska och sociala faktorer likaväl som tekniska. 

Ett annat exempel där man kan argumentera för att ett scenarios avgränsningar står i konflikt 

med dess syfte är Profus Ett fossiloberoende transportsystem. Scenariot fokuserar som sagt på 

transportsektorn och hur den kan göras fossiloberoende. Dock avgränsar man sig till att 

endast se till de processer som sker i själva fordonet, och bortser därmed från användning av 

fossila bränslen vid t.ex. framställning av biobränslen (se 7.9.7 ovan). Genom att ha en så pass 

snäv avgränsning kan man ifrågasätta om syftet med scenariot, att skapa ett underlag för 

visionen om ett fossilfritt transportsystem, verkligen kan uppfyllas. Man kan också ifrågasätta 

hur användbart ett scenario är, som avgränsar bort en viktig del av energisystemet inom 

transportsektorn. 
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8.4.2 Arbetsprocess 

Vilka metoder som används vid skapandet av de scenarier som djupanalyserats har varierat 

inom ett relativt brett spektrum. Gällande scenariotyp har framför allt normativa och 

explorativa scenarion undersökts. Det har inte varit möjligt att se att någon av dessa 

scenariotyper skulle ha en starkare koppling till någon av framgångsindikatorerna.  

Scenariernas detaljeringsgrad har också varierat. Ett exempel på ett mycket detaljerat, 

kvantitativt scenario är IVL:s scenario, som mycket noggrant går igenom möjligheter till 

energieffektivisering inom olika sektorer. Man kan dock ifrågasätta om detta verkligen ligger i 

linje med scenariots normativa ansats. När en så detaljerad uppskattning görs av t.ex. papper- 

och massaindustrins olika processer och dess energianvändning så ger rapporten ett nästintill 

prediktivt intryck, snarare än att visa en möjlig väg för att uppnå ett högt ställt utsläppsmål till 

år 2050. En liknande konflikt kan sägas uppstå i Jochem et al:s Steps towards a sustainable 

development – även här ger man en mycket detaljerad översikt över både användar- och 

tillförselsidan - vilket för en läsare kan tolkas som att detta är något som förväntas uppnås, 

inte något som krävs för att uppnå ett givet mål.  

Andra scenarier använder mer kvalitativa metoder, t.ex. Wangel et al., Shells och IVA:s 

respektive scenarion. Gemensamt för dessa scenarier är som beskrivits tidigare att fokus inte 

ligger på numeriska beräkningar och resultat, utan istället på kvalitativa parametrar såsom 

aktörer och samhällsutveckling etc. Dessa är också mer överskådliga och saknar i många fall 

de mer kvantitativa scenariernas djupgående detaljnivå. Man kan diskutera huruvida mer 

detaljer alltid är bättre, i relation till hur omfattande ett scenario är och hur avgränsat det är. 

För ett globalt scenario bör det vara mycket svårt att bedöma vad som är rimliga siffror (även 

om ambitionen inte är att förutsäga utan att undersöka vad som skulle kunna hända), varför 

det kan tänkas vara mer relevant med en övergripande scenarionivå. IEA har dock trots 

mycket vida avgränsningar lyckats skapa en hög detaljnivå i ETP 2010. IEA har emellertid 

mycket stora resurser vad gäller författare, data och även tid, vilket möjliggjort ett mer 

omfattande arbete. Det bör vara rimligt att säga att aktörer som inte har dessa tillgångar bör 

ha lägre ambition gällande detaljnivå vid skapandet av ett globalt scenario.  

Eftersom ETP 2010 är mycket omfattande, var det av naturliga skäl nödvändigt att ett stort 

antal människor var inblandade i skapandet av det. Att arbetsfördelningen gjordes efter 

energisystemets olika sektorer, och dess utvalda representanter, medförde att de 

medverkande fick incitament till en för generös uppskattning av respektive sektors 

förbättringspotential. Att alla sektorers potential uppskattades i överkant resulterade i en 

oerhört positiv framtidsbild av energisystemet i helhet. Detta medför att 2-gradersmålet 

framstår som något som definitivt är möjligt att uppnå. ETP 2010 är en revidering av ETP 2008 

som i sin tur är en revidering av ETP 2006. Att rapporten är baserade på tidigare rapporter 

medför både för- och nackdelar: en fördel är arbetet blir tidseffektivt, då man inte behöver 

genomföra hela forskningsprocessen från start, medan en nackdel är att det blir svårare att 

tänka i nya banor och frångå tidigare tillämpade metoder och resonemang. Huruvida 

arbetsmetoden som IEA tillämpade är den mest optimala eller inte är omöjligt att avgöra, det 

är däremot mycket troligt att det till stor del är tack vare sektoruppdelningen som ett projekt 

av denna storlek kunde genomföras. Att samla och utnyttja den kompetens som finns inom de 



98 
 

olika sektorerna internationellt skapar i teorin de bästa förutsättningarna för att analysera 

experternas respektive område. 

Man kan spekulera i vilka konsekvenser en för optimistisk framtidsbild får för ett scenarios 

mottagande och framgång. Att förmedla budskapet att 2-gradersmålet relativt enkelt kan 

uppnås, kan leda till att aktörer i de olika sektorerna tolkar detta som att det är troligt att ny 

lagstiftning, i form av högre krav och striktare gränser, är att vänta. Detta skulle i sin tur 

kunna leda till att aktörer vidtar strategiska beslut så som att investera i nya inventarier eller 

forsknings- och utvecklingsprojekt, vilket i sin tur medför att utvecklingen påskyndas. Det är 

med andra ord inte omöjligt att detta resulterar i en positiv självuppfyllande profetia.  Det är 

emellertid även möjligt att det leder till en negativ inverkan på utvecklingen. Man kan 

exempelvis tänka sig att misstanken om att ny lagstiftning är att vänta resulterar i att 

aktörerna i större utsträckning inväntar denna innan de själva vidtar någon åtgärd. 

I och med att huvudsyftet med Wangel et al:s Goal-based socio-technial scenarios var att 

presentera en metod genom att tillämpa den på en fallstudie, skiljer sig detta från övriga 

scenarion som analyseras i denna rapport. Fokus ligger på att förklara metodiken, och artikeln 

får därmed en mycket hög metodologitransparens. Detta fokus medför emellertid att 

resultaten hamnar i skymundan, och att transparensen gällande dessa blir nästintill obefintlig. 

Då denna rapport bland annat bedömer ett scenarios framgång, med indikatorn 

”återkopplande till syfte”, är detta dock av mindre betydelse.  

8.4.3 Presentation 

Det är intressant att resonera kring hur presentationen av ett scenario förhåller sig till sin 

målgrupp, och även till vilka andra mottagare det nått ut till. En rapport som i första hand är 

tänkt att bidra till vidare forskning inom ett område, och således är menad att läsas för andra 

forskare, bör rimligtvis använda formuleringar, bildspråk och layout på ett annat sätt än ett 

scenario som är tänkt att läsas av beslutsfattare inom näringslivet. Därför är det intressant att 

jämföra hur väl olika scenariers presentation är anpassad till den målgrupp som scenariot är 

avsett för, och hur detta i sin tur påverkat framgången som scenariot har fått. 

De rapporter som ingår i empirin har en stor variation i hur de presenteras. Ett exempel är 

IVA, Shell och Amory Lovins respektive scenarion, som alla tre har en relativt lättläst text, med 

mycket sammanfattningar för att göra texten snabbt överskådlig. Både Shell och IVA:s 

scenarion använder också en berättande stil där man beskriver framtiden i nutid, vilket också 

gör texterna lättillgängliga. Även Sekretariatet för framtidsstudiers Sol eller Uran, har ett 

okomplicerat formulerat språk och en tydlig disposition, och tillsammans med mycket bilder, 

figurer, diagram och tabeller skapas goda förutsättningar att ta till sig bokens innehåll. 

Dessutom ges en grundläggande presentation av energi- och samhällsfrågor, så att även läsare 

utan förkunskaper kan följa diskussionen om de två potentiella framtidsvisionerna. Boken 

skapar med sin utformning en balans mellan saklighet och lättsamhet.  

Likt Sol eller Uran har Kaijser et al:s Att ändra riktning en detaljerad och lättöverskådlig 

innehållsförteckning, och är skriven med ett okomplicerat språk. Den har däremot färre 

illustrationer och ger därmed ett något mer sakligt intryck än Sol eller Uran.  
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Samtliga av ovan nämnda rapporter har fått stor uppmärksamhet - framför allt Shell och 

Lovins respektive scenarion vilka fått en stor internationell uppmärksamhet. Detta kan tänkas 

ha underlättats av att texterna är lättlästa, samt att de uppmuntrar till läsning genom att också 

ha mycket färger och bilder. Även Sol eller Uran har fått stor uppmärksamhet inom Sverige, 

vilket också kan tänkas vara kopplat till dess lättsamma presentation och att den kan läsas 

och förstås av en mycket bred publik.  

Den största skillnaden mellan scenariernas presentation är att Lovins mycket tydligt 

argumenterar för sin sak – även om det inte anges explicit är det tydligt att hans syfte är att 

övertyga sina läsare om att den vision han presenterar är möjlig och önskvärd. Man kan tänka 

sig att han vill skapa en stark legitimitet för sina teser genom att visa på många inflytelserika 

och högt uppsatta människors lovord på insidan av omslaget. Lovins är den som på mest 

uppenbart sätt för en tydlig tes av de scenarier som studerats i empirin.  

Ytterligare ett exempel på en mer formell presentation är IEA:s scenario ETP 2010. Det är 

skrivet på en betydligt mer detaljerad nivå som kräver en viss grad av förkunskap. Detta är 

dock i linje med scenariots målgrupp då ETP 2010 främst vänder sig till beslutsfattare i vid 

bemärkelse, samt andra aktörer som är intresserade av hur ny teknik och policys kan bidra till 

en nödvändig energirevolution. Då scenariot är såpass allomtäckande och detaljerat kan det 

emellertid vara svårare för läsare som inte är insatta på energiområdet, att ta till sig dess 

innehåll. Boken har dock en tydlig och detaljerad innehållsförteckning vilket gör det lätt att 

söka upp det som är av intresse för läsaren. Att använda ETP 2010 för specifika uppslag känns 

mer naturligt än att läsa den pärm till pärm. Den är i särklass det mest omfattande scenariot 

som inkluderas i denna studie, och kan tänkas ha funktionen av ett uppslagsverk för aktörer i 

energisektorn. 

8.5 Kommunikation 

Det finns stora skillnader avseende hur olika scenarion kommuniceras, det vill säga hur man 

får de att nå ut till sin målgrupp och andra eventuella mottagare. Vissa scenarion resulterar 

endast i en fristående rapport, medan andra scenarions rapporter blir en del av ett större 

projekt som kan omfatta andra rapporter, hemsidor och föreläsningar, och därigenom 

kommuniceras genom flera typer av kanaler. 

Några exempel på den senare typen av kommunikation är Amory Lovins Reinventing Fire och 

Shells Global scenarios to 2025. Genom att använda sig av många olika 

kommunikationskanaler bör man kunna nå ut till betydligt fler än man hade gjort genom att 

”bara” publicera själva scenarioarbetet. Ett exempel på ett alternativt kommunikationssätt är 

Amory Lovins föredrag om Reinventing fire via TED-talk, vilket når ut till en mycket bred 

publik. TED-talks är föredrag som hålls av mer eller mindre högprofilerade föredragshållare i 

samband med den tvärvetenskapliga konferensen TED (Technology, Entertainment, Design) 

som hållits varje år sedan 1984 i Kalifornien. (Ted.com, 2014a). Man kan också tänka sig att 

TED talks är ett sätt att nå ut till en lite yngre målgrupp, som i större utsträckning använder 

internet, snarare än mer traditionella medier som böcker, för att ta till sig information. 

Även Shells Global scenario to 2025 har kommunicerats genom föreläsningar, av olika 

representanter från företaget. Dessa har dock främst varit inriktade mot organisationer inom 
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näringsliv, forskning och internationella relationer, såsom IEA, Europiska kommissionen och 

Finnish Institute for International Affairs. Genom att föreläsa för denna typ av aktörer har 

man möjlighet att kommunicera scenariot till en bred publik.  

För Sol eller Uran påverkades kommunikationen mycket av att delar av rapporten användes i 

olika valkampanjer. I samband med riksdagsval satsar de politiska partierna väldigt mycket 

på dess kampanjer, och dess partiprogram kommuniceras i stor grad genom olika kanaler. 

Detta gjorde att även delar av Sol eller Uran kommunicerades indirekt genom samma kanaler. 

Akademiska artiklar, som också främst riktar sig till den akademiska världen, har naturligt en 

smalare målgrupp än andra, mer populärt hållna, scenarier. Innehållet i akademiska artiklar 

kan utöver att publiceras i en vetenskaplig journal exempelvis kommuniceras via konferenser, 

i massmedia eller i populärvetenskapliga sammanhang. I och med att Goal-based socio-

technical scenarios har publicerats i journalen Futures, vilken gör sina artiklar tillgängliga i 

digital form, kan man hitta artikeln på ett flertal internetsidor. Artikelns huvudsakliga syfte 

var dock att förmedla den nyframtagna femstegsmetoden till människor utanför den 

akademiska världen. Då gemene man inte läser vetenskapliga journaler i så stor utsträckning 

kan man dock fråga sig om just detta format var det bästa tänkbara för dess uttalade syfte. Att 

artikeln publicerades i tidsskriften kan emellertid ses som ett kvalitetsmått i sig, då den 

genomgått en peer review. Man kan tänka sig att detta kvalitetsmått kan vara en nödvändighet 

för att få önskad trovärdighet, även från människor utanför den akademiska världen. 

8.6 Tajming 

Som nämns ovan (6.3.11) handlar parametern ”tajming” om relationen mellan tidpunkten för 

ett scenarios mottagande och olika händelser i omvärlden. Vissa scenarier kan sägas ha haft 

en bra tajming, men det är inte alltid det är möjligt att bedöma om scenarioaktörerna har 

skapa denna avsiktligt eller inte. 

Ett exempel är Kommissionen mot oljeberoendes På väg mot ett oljefritt Sverige. Rapporten 

publicerades ett halvår innan riksdagsvalet år 2006 och initierades av dåvarande 

statsminister Göran Persson. Man kan tänka sig att det var ett strategiskt val att publicera 

kommissionens rapport så nära inpå valet, för att på sätt ha möjlighet att vecka debatt och 

diskussioner kring oljeberoendet, men det går inte att säga med säkerhet att det var så. 

Då Sol eller Uran är en slutrapport till en utredning som hade en stark koppling till den första 

oljekrisen, kan dess tajming benämnas som planerad. Dessutom publicerades rapporten i nära 

anslutning till ett riksdagsval vilket medförde att delar av den kommunicerades via flertalet 

partiprogram. Det går inte att avgöra huruvida detta var avsiktligt eller inte, men det bör ha 

förstärkt dess tajming. 

8.7 Målgrupp och andra mottagare 

Det finns likheter och olikheter mellan scenariernas målgrupper. Shell beskriver i sin rapport 

att de riktar sig till beslutsfattare inom näringslivet, och därför är det också logiskt att ha den 

disposition som man har: att ge en överblick kring ett kapitel för att sedan successivt gå 

djupare och djupare in i ämnet. Detta bör underlätta för beslutsfattare som snabbt vill kunna 

skapa sig en övergripande inblick i en rapport. 
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Även IVA riktar sig till beslutsfattare, men också till andra intresserade. Lovins beskriver inte 

explicit någon målgrupp, men då rapporten fokuserar mycket på lönsamhet är det rimligt att 

tro att aktörer inom näringslivet är en del av målgruppen. Sol eller Uran hade inte någon 

direkt initial målgrupp, men fick stort uppmärksammande och antal andra mottagare. Att 

ändra riktning hade inte heller någon uttalad målgrupp, men då dess syfte är att väcka 

diskussion gällande kommande omformning av energisektorn samt då det uppmanas till 

energipolitiska beslut, är politiker och beslutsfattare med stor sannolikhet den huvudsakliga 

målgruppen. Därutöver är det även sannolikt att övriga samhälls- och miljöengagerade 

personer, som engagerade sig i miljödebatten, var ämnade som läsare.  

 

  



102 
 

9 Slutsatser 

I detta kapitel beskrivs de slutsatser som dragits från projektets resultat angående vilka 

samband som kunnat identifieras mellan scenarioparametrarna och framgångsindikatorerna. 

9.1 Händelser och övergripande mål 

Flertalet scenarier som analyserats närmare har förhållit sig till övergripande mål, men på 

olika nivåer och med olika acceptans. Flera av dessa har också fått stor uppmärksamhet och 

genomslagskraft, men det är dock svårt att säga om det berodde på förekomsten av ett 

övergripande mål eller något annat.  

I andra fall kan man se att händelser har påverkat det övergripande målet med ett scenario, 

och också scenariots syfte och mål (t.ex. Att ändra riktning och Sol eller Uran). Dessa fick också 

stor uppmärksamhet, då det är mycket troligt att händelserna gjorde att de uppfattades som 

mer aktuella. 

Man kan alltså konstatera att hypotes 1 om att omvärlden påverkar ett scenarios inriktning 

och innehåll stämmer, och dessutom kan man se en koppling mellan omvärlden och hur ett 

scenario tas emot.  

9.2 Författare och beställare 

Det kan konstateras att scenarier skapade av ”kända” aktörer får uppmärksamhet och 

genomslag, samt att de ofta har tillfredställande bredd och djup. Det är dock svårt att uttala 

sig om exakt hur sambanden ser ut – stora aktörer, såsom IEA och Shell, har också mycket 

resurser och därmed bättre förutsättningar att skapa omfattande och ”bra” scenarier. Om det 

är detta som gör att scenarierna uppmärksammas och får genomslag, eller om det sker per 

automatik för att aktörerna är stora, går inte att säga. Det är rimligt att anta att det kommer av 

en kombination av de båda. 

Man kan konstatera att många scenarier är relativt breda – trots att många scenarier främst 

fokuserar på teknisk utveckling har de ändå en kortare diskussion kring ekonomiska och 

sociala implikationer som scenariot medför, t.ex. Azar och Lindgrens Energiläget år 2050, 

IVL:s Energy scenario for Sweden 2050 och Profus Ett fossiloberoende transportsystem år 2030. 

Dock är det i princip bara IEA:s ETP 2010 som både har en hög grad av bredd och djup. Detta 

leder till slutsatsen att det är svårt att uppnå en hög grad av bredd och djup inom samma 

scenario utan en mycket stor och diversifierad grupp av författare, samt stora resurser. Detta 

besvarar alltså hypotes 2 om att aktörernas kompetens, bakgrund och kunskap har betydelse 

för ett scenarios bredd, djup och avgränsningar. Det besvarar delvis också hypotes 8 om att 

det finns en kompromiss mellan tekniska och sociala aspekter, då en likriktad författargrupp 

utan kompetens inom t.ex. ekonomi och samhällskunskap inte heller kan skapa ett scenario 

som är djupt inom dessa aspekter. 

Man kan också dra slutsatsen att inflytesrika beställare har en större möjlighet att sätta ihop 

en diversifierad och kompetent grupp av författare, exempelvis Kommissionen mot 

oljeberoende som tillsattes av regeringen. 
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9.3 Syfte och mål 

Syftet och målet med ett scenario är helt avgörande för vilka framgångsindikatorer som är 

relevanta att undersöka vid utvärderingen av ett scenario. Intentionen med t.ex. Wangel et al:s 

artikel var att beskriva en metod, och med utgångspunkt från det är scenariot framgångsrikt 

då det uppfyller sitt syfte. Att det däremot inte fått lika stor uppmärksamhet jämfört med 

andra scenarier är inte så relevant för dess framgång. Detta visar också på vikten av att väga 

samman de olika framgångsindikatorerna vid bedömningen av ett scenarios framgång. 

Ett scenarios syfte och mål har också stor påverkan på vilken målgrupp som ett scenario har, 

samt hur scenarioinnehållet utformas (t.ex. scenariotyp och avgränsningar), varför det bör 

vara anpassat med målgruppens intressen i åtanke.  

9.4 Avgränsningar, arbetsprocess och presentation 

Ett scenarios avgränsningar påverkar givetvis dess bredd och djup – och för att scenariot ska 

kunna uppnå tillräcklig bredd och djup (och därmed kunna uppfylla sitt syfte) är det viktigt 

att avgränsningarna görs med detta i åtanke. Dock har många scenarier avgränsningar eller 

begränsningar som är relativt snäva, jämfört med de i många fall mycket ambitiösa syftena. 

Om syftet är att visa en väg för ett samhälle utan fossila bränslen, bör det vara nödvändigt att 

inte bara detaljerat beskriva vilken teknisk utveckling som krävs, utan också vilka 

ekonomiska och sociala implikationer som scenariot ger, för att skapa trovärdigt scenario. 

Detta saknas dock i majoriteten av scenarierna som analyserats, vilket gör att de därför inte 

egentligen uppfyller sitt syfte. Men givetvis är det mycket svårt att göra dessa djupgående 

analyser, varför det heller inte är rättvist att säga att dessa scenarier misslyckats, eller saknar 

funktion. En slutsats som kan dras är att ett scenarios syfte bör utformas med hänsyn till 

givna begränsningar, och att dess avgränsningar bör göras med syftet i åtanke. Detta besvarar 

hypotes 3 och 4 om att vidare avgränsningar kräver större bredd och djup för att uppnå 

trovärdighet, och att avgränsningarna påverkar ett scenarios möjlighet att uppfylla sitt syfte. 

Majoriteten av de scenarier som har analyserats har varit av normativ och explorativ 

karaktär, och det har inte varit möjligt att se att någon av dessa scenariotyper skulle ha en 

starkare koppling till någon av framgångsindikatorerna. Däremot kan man se att en del 

scenarion har en mycket hög detaljnivå som inte stämmer överens med den normativa 

transformativa ansats som scenariot har. Detta besvarar också hypotes 6 om att det finns en 

motsägelse mellan graden av transformation som ett scenario förutsätter och scenariots 

detaljnivå.  

I många scenarier saknas också ofta utförliga beskrivningar av arbetsprocessen, såsom hur 

man resonerat vid val av kvantitativ data eller de kvalitativa parametrar som använts. Det är 

därför svårt att dra några slutsatser om hur arbetsprocessen har påverkat 

framgångsindikatorerna. 

I flera fall tycks presentationen av ett scenario ha påverkat till vilka det nått ut till. I vissa fall 

kan en lättläst och enkelt formulerad rapport lett till att scenariot fått en stor uppmärksamhet 

även utanför den ursprungliga målgruppen, och i andra fall har presentationen varit tydligt 

anpassad till målgruppen, och därmed fått stor uppmärksamhet inom den. Från detta kan 

konstateras att presentationen med stor sannolikhet har en tydlig koppling till vilken 
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uppmärksamhet ett scenario får. Ytterligare en faktor som spelar in är titeln – att ha en 

utstickande och samtidigt beskrivande titel verkar underlätta för att nå ut till en bred 

målgrupp. Detta besvarar också delvis hypotes 6 om presentationens vikt för ett scenarios 

mottagande. Man kan också konstatera att det finns en kompromiss mellan bredd och djup 

och överskådligheten enligt hypotes 7, men att den till viss del kan avhjälpas med en tydlig 

presentation. Exempelvis gör den goda strukturen och detaljerade innehållsförteckning i ETP 

2010 att det trots sin storlek är relativt lättöverskådligt.  

9.5 Kommunikation 

På ett liknande sätt som ett scenarios presentation, påverkar också kommunikationen av det 

vilken uppmärksamhet som det får. Man kan konstatera att genom att välja olika 

kommunikationsvägar, finns också en möjlighet att bredda mottagargruppen. Detta besvarar 

hypotes 6 om att presentationen och kommunikationen av ett scenario har stor betydelse för 

hur det mottas. 

Man kan också konstatera att det finns en möjlighet att ett scenarios aktualitet förlängs, eller 

pånyttföds, genom att dess mål tillämpas som ett externt, övergripande mål i ett annat 

scenario. Att så tydligt användas som referens är givetvis också en stark bekräftelse på att ett 

scenario uppnått stor uppmärksamhet och haft stor genomslagskraft.  

9.6 Tajming 

Utöver den påverkan som externa händelser kan ha på tillkomsten av scenarier, kan också 

händelser som inträffat i samband med eller efter ett scenarios tillkomst påverka 

mottagandet. Sådana oförutsedda händelser påverkar alltså inte skapandet av scenariot, men 

däremot har det visat sig kunna ha stark påverkan på hur aktuellt ett scenario är. En slutsats 

är också att de händelser som i vissa fall bedöms ha haft påverkan på ett scenarios författare 

och utformning, också påverkat scenariots mottagande genom att aktualisera scenariot. Detta 

styrker vidare det som presenteras i stycke 9.1 ovan om att omvärlden påverkar hur ett 

scenario tas emot. 

9.7 Målgrupp och andra mottagare 

Det är hos samtliga målgrupper och andra mottagare som ett scenario når en eventuell 

framgång i form av uppmärksamhet och genomslagskraft. Det som kommuniceras till 

mottagarna är det slutliga resultatet av hur kedjan av tidigare parametrar påverkat varandra, 

och via mottagarna kan sedan vissa framgångsindikatorer identifieras, vilket illustreras av 

modellen.  
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10 Förslag på framtida forskning 

Med anledning av att omfattningen på detta examensarbete har begränsats av en tidsperiod 

om 20 veckor, har de två författarna varit tvungna att göra medvetna avgränsningar. Vidare 

har även tillgängliga sökmetoder och författarna själva egna begränsningar. Befintliga 

avgränsningar och begränsningar medför att det fortfarande finns mycket outforskat på 

området analys och kartläggning av energiframtidsstudier – med fokus på metodval och 

tillvägagångssätt. I detta avsnitt presenteras därför förslag på framtida forskning, som kan 

komplettera denna studie. 

Studera och analysera scenarier som publicerats av en och samma aktör, och se hur 

utvecklingen av dessa sett ut. Under projektets gång har det varit frestande att studera 

scenarier med olika publiceringsår som skapats av en och samma aktör - för att möjliggöra en 

jämförelse av dessa och på så sätt undersöka hur aktörens scenarioarbete har utvecklats. Med 

anledning av denna studies avgränsningar och kriterier för scenariourval, var författarna 

emellertid tvungen att avstå från detta. Det vore därför intressant med en studie som studerar 

hur scenarioinnehåll, metodval och scenariotyp etc. har förändrats för olika aktörer, och 

analysera hur detta påverkats av omvärlden samt hur det påverkat aktörens anseende och 

trovärdighet. 

Genom att utöka denna studie med kompletterande analys av fler scenarier, kan reliabiliteten 

hos de erhållna resultaten och slutsatserna stärkas. Detta då ett större urval ökar möjligheten 

att spegla alla de scenarier som publicerats sedan 1970-talet på ett korrekt sätt.  Av samma 

anledning vore det även bra om den framtagna modellen för scenarioskaparprocessen, samt 

hypoteserna, testas med ett större antal fallstudier. 

Då ett scenarios syfte visat sig ha en så stor betydelse för dess utformning och mottagande 

vore det även intressant att utforska den bakomliggande historien till varje scenario mer 

utförligt. Eftersom det visat sig vara svårt att finna denna typ av information i skriftligt format 

vore det tänkvärt att man intervjuar medverkande till varje fallstudiescenario. På detta sätt 

kan man få en ökad förståelse om ett scenarios egentliga syfte och arbetsprocess. Det man kan 

läsa sig till gällande detta är i allmänhet ofullständigt och saknar transparens, varför 

intervjuer och annan informationsinsamling, utöver själva scenariot, skulle möjliggöra en mer 

utförlig analys, bortom det som begränsas av dess presentation och officiella kommunikation. 

Ett annat förslag på vidare forskning är att undersöka i vilken omfattning de olika 

scenarioparametrarna påverkar framgångsfaktorerna. I denna studie har man enbart kunnat 

påvisa samband mellan vissa parametrar, men det är i många fall omöjligt att avgöra i vilken 

grad olika parametrar faktiskt påverkar varandra och framgångsindikatorerna. Vidare vore 

det intressant att undersöka hur, och i vilken grad, de olika framgångsfaktorerna interagerar 

och påverkar den totala framgången för ett scenario. 

Slutligen vore det intressant att undersöka om det finns en koppling mellan uppfattningen av 

ett scenarios legitimitet och huruvida det refererar till ett övergripande mål eller inte, och i 

sådana fall om man kan urskilja olika samband beroende på vilken typ av övergripande mål 

det gäller, om de är nationellt eller internationellt förankrade etc.  
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Appendix B 

År Scenario Författare Typ av scenario Tidshorisont 

1977 Energihushållning - 

Huvudrapport från 

expertgruppen för 

energihushållning 

Energikommissionen Prediktivt -- 

1978 Sol eller Uran? Sekretariatet 

(nuvarande 

Institutet) för 

framtidsstudier 

Prediktivt (what if) 1977-1990 

1988 Att ändra riktning: 

villkor för ny 

energiteknik 

Arne Kaijser, Arne 

Mogren & Peter 

Steen 

Normativt 1974-2015 

1992 Energi åt 

kommunerna! 

Peter Steen, Staffan 

Molin, Maria 

Stenström & Anders 

Söderholm (AES, 

NUTEK, FOA) 

Prediktiv 2010 

1992 Shell 1992-2020 Shell Prediktivt (What if)  

Till viss del även 

explorativt 

1992-2020 

1993 Sustainable energy 

scenarios for the 

Scandinavian countries 

Meyer et al. -- 1992-2020 

1996 Energianvändning 

vägval för framtiden 

Byggforskningsrådet -- 1993-2030 

1997 Färder i framtiden Peter Steen et al. 

Genom FMS 

Normativt -- 

1998 Energiläget år 2050 Christian Azar & 

Kristian Lindgren, 

med bidrag från Emil 

Hijino 

Normativt/Backcasting 1995-2040 

1999 Klimatkommittén - 

Förslag till Svensk 

Klimatstrategi (SOU 

2000:23) 

Klimatkommissionen 

(Sammanfattad av 

Thorstensson och 

Hermansson i 

Silveira) 

Prediktivt 1995-2050 

2003 Kan framtiden 

påverkas? 

Framtidsbilder för 

Energieuropa 

IVA (Strukturpanelen) Explorativt 1999-2010 
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2003 Energin - mot en ny 

era! En systemstudie 

IVA (Systempanelen) Normativt 2002-2020 (2050) 

2004 Steps towards a 

sustainable 

development 

Jochem et al. Normativt/Backcasting 2050 

2005 What if-scenarier - 

undersökning av två 

alternativa 

utvecklingslinjer fram 

till år 2050. 

Per Florén Prediktivt/what if 2050 

2005 Shell Global scenarios 

to 2025 

Shell Explorativt 2050 

2006 MOSES E-on, med stöd av 

forskare, studenter 

och kunder 

Explorativt 2005-2025 

2006 Kommissionen mot 

oljeberoende 

Göran Person 

(dåvarande 

stadsminister) 

tillsammans med 

människor från 

näringsliv, forskning 

etc. 

Normativt 

(transformativt) 

2004-2007,2020,2050 

2007 Tvågradsmålet i sikte? Åkerman et al för 

Naturvårdsverket 

(forskarna svarar för 

rapportens innehåll) 

Normativt/Backcasting 2006-2020 

2008 Möjligheter och 
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2010 Scenarier för 

utvecklingen av el- och 

energisystem till 2050 

Profu Normativt  
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