
Riksdagen, 2012-09-28 
 
Hej alla, 
Kommer just från EU-nämnden där vi bland annat har diskuterat 
”marknadsfundamentalismen i EU” och hur nya jobb ska skapas. När jag frågade 
arbetsmarknadsminister Hillevi Engström hur många nya jobb det s k jobbskatteavdraget hade 
skapat ville hon inte svara. Ett icke-svar är ju också ett svar, eller hur… 
 
Tyska solundret 
Annars blir det mest Tyskland i detta nyhetsbrev. Världens fjärde (!) största ekonomi och 
sjunde största energianvändare har inlett den s k Energiewende, den stora energiomställningen 
från kärnkraft och fossilt till förnybart. I tisdags och onsdags var jag i Arnheim på Boschs 
stora solcellsfabrik och i Berlin och träffade solexperter, politiker och tittade på konkreta 
solcellsinstallationer. 
 
Visste ni att Tyskland idag producerar nästan 40 procent av världens solenergi? Att över en 
miljon hushåll producerar sin egen solel? Att man har solceller på Bundestag och på alla 
parkeringsautomater i Berlin. Se gärna mina bilder från min Tysklandsresa på: 
http://jensholm.se/2012/09/27/tyska-solundret/  
 
Tyskland är det land i världen som har installerat mest solel. I fjol installerade man 7 gigawatt 
(GW), vilket gör att man idag har totalt 27 GW solel (enligt de senaste siffrorna 30 GW). 
Detta motsvarar en produktion på ungefär 20 TWh per år, ungefär lika mycket som fyra 
kärnkraftsreaktorer. Idag står solelsproduktionen för fyra procent av Tysklands totala 
elproduktion. Sommartid är produktionen förstås mycket större. I slutet av maj i år levererade 
de tyska solcellerna 50 procent av landets totala elbehov under den tiden (det motsvarande 
produktionen från 20 kärnkraftsverksreaktorer). Tyskland är i särklass världen största 
producent av solenergi, med ungefär 36 procent av världsproduktionen. Det är värt att komma 
ihåg att Tyskland är världens fjärde största ekonomi, näst största exportnation och den sjunde 
största energiförbrukaren. Så vad som sker i Tyskland får förstås stor betydelse för hela 
världen. 
     Solenergi är en del av den tyska basindustrin, som är stora tillverkare av solceller, 
moduler, växelriktare och andra komponenter som behöver inom solelsproduktionen. 
Solcellsproduktionen i Tyskland sysselsätter idag 128 000 personer inom ungefär 10 000 
företag. Det finns exempel på att svenska företag och svensk teknik har flyttats till Tyskland, 
där marknaden finns (exempelvis svenska Solibro som i slutet av 2006 köptes upp av tyska Q-
Cells, vilket i sin tur nyligen har köpts upp av ett kinesiskt bolag).  
     Den snabba tyska utbyggnaden av solenergi är direkt kopplad till politiska beslut. 
Tysklands stora energiomställning Die energiewende handlar om att kärnkraften helt och 
hållet ska vara avvecklad år 2022 och att 80 procent av energiproduktionen ska vara förnybar 
senast 2050. Det är alltså den förnybara energin som ska växa. Åtta av totalt 19 
kärnkraftsreaktorer har redan stängts i Tyskland. Enligt tyska naturvårdsverket har 
stängningen av kärnkraftsreaktorerna hittills inte lett till några ökade utsläpp av koldioxid och 
det är främst sol och vindkraft som har byggts ut när reaktorerna har stoppats samt att man 
satsat kraftigt på energieffektivisering.  
     Ja, läs mer på min hemsida… 
 
Nästa vecka  
* Vi går vi in i slutfasen av vårt motionsskrivande. I nästa nyhetsbrev kan jag förhoppningsvis 
redovisa mer om motionerna. 



* På torsdag har vi i näringsutskottet utfrågning av Telias VD Lars Nyberg om deras affärer i 
Uzbekistan. Det ska bli myyycket intressant. 
* På lördag 6/10 kl 17.00 medverkar jag på en stor ”omställningsdag” på Norrtullsgatan i 
Stockholm. Det är nog öppet för de som vill vara med och håller på hela 6-7/10. 
 
Det var allt, trevlig helg 
 
Jens 

 
P S Just det, vakna läsare har upplyst mig om att det var ju som en ”affärsplan” som 
Socialdemokraterna lanserade sin politik förra veckan, inte som en finansplan som jag skrev. 
Etter värre med affärsplan om ni frågar mig. Tur Vänsterpartiet finns som alternativ… 
 


