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KOLDIOXIDNEUTRALITET:  MÅNGA MYTER
ATT SPRÄCKA



▸ Koldioxidneutralitet innebär att det finns balans mellan utsläppen av koldioxid och 

absorbering av koldioxid från atmosfären till koldioxidsänkor. 

▸ För att uppnå nettoutsläpp som är noll måste de globala utsläppen av växthusgaser 

vägas upp av att motsvarande mängd kol binds upp.

▸ Koldioxidsänkor är varje system som absorberar mer koldioxid än det släpper ut. De 

största naturliga sänkorna är jorden, skogarna och haven. 

▸ Enligt beräkningar tar naturliga sänkor bort mellan 9,5 och 11 gigaton koldioxid varje år. 

▸ Globalt uppgick koldioxidutsläppen till 38 gigaton 2019.

Vad är koldioxidneutralitet?
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https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/society/20190926STO62270/vad-betyder-koldioxidneutralitet-och-hur-kan-det-uppnas-till-ar-
2050

https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/society/20170711STO79506/climate-change-using-eu-forests-to-offset-carbon-emissions
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/626092/IPOL_STU(2018)626092_EN.pdf
https://ec.europa.eu/jrc/en/news/global-co2-emissions-continue-rise-eu-bucks-global-trend
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/society/20190926STO62270/vad-betyder-koldioxidneutralitet-och-hur-kan-det-uppnas-till-ar-2050


▸ Målet med det omfattande lagstiftningsförslag (Fit for 55) som Europeiska kommissionen 

publicerade den 14 juli 2021 är att minska EU:s växthusgasutsläpp med åtminstone 55 procent 

fram till 2030 jämfört med 1990 års nivå. 

▸ Kommissionen vill utvidga direktivets tillämpningsområde till att omfatta användningen av 

förnybar energi och väte inom industrin, systemintegration, PPA-avtal och havsbaserad vindkraft.

▸ De viktigaste temana för Finland i reformen är uppvärmnings- och trafiksektorn samt 

användningen av skogsbiomassa i energiproduktionen (inklusive hållbarhetskriterier). 

▸ Enligt det preliminära kalkyleringsutkastet borde Finland begränsa den slutliga 

energianvändningen till ca 255 terawattimmar år 2030. 

▸ År 2019 var den slutliga energianvändningen 298 TWh, vilket innebär att kravet, då det träder i 

kraft 2024, förutsätter en årlig minskning av energianvändningen med nästan 2 procent fram till 

2030. 
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https://valtioneuvosto.fi/sv/-//1410877/eu-s-klimatpaket-fit-for-55-skarper-malen-for-fornybar-energi-och-energieffektivitet
https://tem.fi/sv/-/det-finns-mycket-att-losa-i-eu-s-klimatpaket

EU:s Fit for 55 - klimatpaket

https://valtioneuvosto.fi/sv/-/1410877/eu-s-klimatpaket-fit-for-55-skarper-malen-for-fornybar-energi-och-energieffektivitet
https://tem.fi/sv/-/det-finns-mycket-att-losa-i-eu-s-klimatpaket
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The state of the planet is much worse than most 

people understand and that humans face a grim 

and “ghastly future” unless extraordinary action 

is taken soon.

▸ A loss of biodiversity and accelerating climate change in 

the coming decades coupled with ignorance and 

inaction is threatening the survival of all species, 

including our very own, according to the experts from 

institutions including Stanford University, UCLA, 

and Flinders University.

https://scitechdaily.com/experts-say-humanity-faces-a-grim-and-ghastly-future-state-of-planet-is-much-

worse-than-most-people-understand/ AND 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fcosc.2020.615419/full

Varför koldioxidneutralitet och
energiomaställning? 

https://www.oecd.org/coronavirus/en/themes/green-
recovery?utm_source=Adestra&utm_medium=email&utm_content=covid-
green-recovery&utm_campaign=whatsnew-23-april-2021&utm_term=pac

Global externalities of local actions – we don’t live in a vacuum, 
disaster somewhere else will land into our lives sooner or later.

https://scitechdaily.com/experts-say-humanity-faces-a-grim-and-ghastly-future-state-of-planet-is-much-worse-than-most-people-understand/
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fcosc.2020.615419/full
https://www.oecd.org/coronavirus/en/themes/green-recovery?utm_source=Adestra&utm_medium=email&utm_content=covid-green-recovery&utm_campaign=whatsnew-23-april-2021&utm_term=pac


Omställing i affärsverksamhet– vad håller Finländska
energi-ledare vakna om natten och upptagna om
dagen?
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https://www.im.worldenergy.org/?selectedRegion=Europe&selectedCountry=Finland



Till vad behövs systemtänk?
Planetära gränser och vår kapacitet att göra hållbara val, 
verkligen i konsumenternas händer?
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Den hållbara energiomställningen är en global utmaning. 
Energiomställningen är starkt vägberoende, dvs följer starkt en 
utstakad utvecklingsinriktning, och påverkas av olika 
institutionella, finansiella och teknologiska låsningar.

Begränsad rationalitet: Begränsad rationalitet är tanken att rationella 
individer i beslutsfattandet, är begränsad av den information som de har, de 
kognitiva begränsningarna av deras sinnen, och den ändlig tid de har att fatta 
beslut. 

Gapet mellan värdering och handling, det så kallade value-action gap.

“Consumption regarded as a socially constructed process considers that 
people are socialized into consumption systems and therefore, it is hard to 
grasp a holistic and sophisticated understanding of sustainability and make 
coherent, consistent decisions from an external point of view. -> Need to 
recognize the individual’s embeddedness in a larger social fabric 
and its institutional structures”. 



Myter och energiomställning

The “freedom of choice and responsibility for it” is said to exist 
within the context of the dominant social paradigm (DSP), the 
system into which an individual has been socialized (Kilbourne et 
al, 2009).

▸ Varför är den hållbara energiomställningen alltför långsam för

att nå klimatmålen?

▸ Vart försvinner verkligen hållbara lösningar under 

omställninsprocessen ? 

▸ Hur kommer det sig att vi upprätthåller ohållbara system och

väljer innovationer som orsakar mera utsläpp då vi försöker lösa

de nuvarande? 
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▸ Faktorer relaterade till omställningen till förnybara energikällor har studerats ingående 

under de senaste åren.

▸ Den viktigaste enskilda vägledande faktorn är den ekonomiska aspekten, för 

slutanvändaren är både pris och effektivitet avgörande.

▸ De viktigaste flaskhalsarna för nya, hållbara energiinnovationer och deras användning 

är institutionella -> förordningar, stödstrukturer och politisk vilja.

▸ De rådande institutionerna i samhället återspeglar den nuvarande världsbilden och 

implementerar värderingsvärlden inbyggd i den.

▸ Våra tankemönster följer oftast en inrutad väg och har sina rötter i den rådande sociala 

världsbilden.

Bakgrund till studien
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▸ Det finska socio-tekniska energimarknadssystemet består av tekniska lösningar och relaterade 

affärsmodeller och råvaror samt aktörer; konsumenter, företagare och beslutsfattare.

▸ Aktörer i sina olika roller bidrar till energisystemets sociala, ekologiska och ekonomiska 

hållbarhet.

▸ I energi-agoran möts aktörer från samhällets olika nivåer i olika roller och försöker påverka 

varandras tänkande.

▸ När de olika aktörernas tal ses som diskurser som möts i Energy Agora, kan liknande 

tankemönster hittas på samhällets olika nivåer. Det finns tre energiverkligheter i den finska 

energi-agoran: den traditionella modellen, övergångsmodellen och klimatkrismodellen.

▸ Dessa verkligheter kämpar om makten genom att följa olika mytiska intriger.

Energi-agoran och Myterna
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Starka myter och tidlösa mytologier samt övertygelser som härstammar från dem möts på 
den så kallade Energi Agoran, en gammal folkmarknad. Olika aktörer upprätthåller 
dominerande myter i sina egna tankemönster och övertygelser och tolkar dessa för andra 
Agora -aktörer.
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▸ Diskussioner och uttalanden olika nivåer upprepar myter. Myter, å andra sidan, har sina 

rötter i delade djupa övertygelser om hur vår verklighet är konstruerad. Studien finner 

att myter formar energimarknadsföringssystemet. Den finska marknaden domineras av 

grupperingar, vars myter härrör sig från övertygelser om konkurrens, hierarki och 

kontinuerlig ekonomisk tillväxt som härstammar i den rådande världsbilden.

▸ Beslutsfattare, företagsledare och omställningsledare måste vara medvetna om dessa 

tankegångar, vilka deras egna ”blinda fläckar” är, och vad som upprätthåller ohållbart 

vägberoende. Att leda en omställning kräver ett flexibelt tänkesätt som innebär 

förståelse för de trosuppfattningar som man bygger på.

Varför myter och diskurser?
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Socio-economic and technical perspective on energy system 

transformation  - Visualization of transformative 
mission port company ( R o e l  v a n  R a a k ,  D R I F T ,  V a a s a ,  1 5 . 1 1 . 2 0 1 7 )
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“If sustainability actions are prevented by path dependent mental models tied to the

DSP, we might also ponder about how to break the current loop. It is argued that

sustainable behavior is a question of self-control, as the transformation means

changing a habit. Research suggests that people with a “fresh start mindset” are more

inclined to change unsustainable behavioral patterns. The downside to this finding is,

that most people don’t seem to exhibit this mindset. Approaching change from the

micro, consumer perspective, we need to consider that most consumers will remain in

inertia until a new way of doing things becomes the new default. This puts the

responsibility for accelerating sustainable action into an interesting perspective. Who

are the actors with the capacity to respond responsively?” (Berg 2021).

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-476-949-5



Vem bär ansvaret?

▸Tekstiä ▸Tekstiä
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Tack!
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