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Förord 

Tillväxtanalys har mellan åren 2012 och 2014 arbetat med en lång rad olika projekt med 

bäring på Sveriges framtida hållbarhetsutmaningar utifrån ett internationellt perspektiv. 

Den gemensamma frågeställningen har varit vad Sverige kan lära av andra länder när det 

gäller design och implementering av en hållbar närings- och innovationspolitik. Energi-

frågan har genomgående varit en av de mest prioriterade, även om också andra teman har 

berörts. 

Denna rapport presenterar de mest centrala observationerna och slutsatserna från detta 

arbete, med fokus just på energiutmaningarna. Syftet är att lära av internationella erfaren-

heter och ställa ett antal viktiga frågor att beakta, för regeringen och dess myndigheter, vid 

utformningen av Sveriges framtida energipolitik mot 2050.  

Dagens energipolitiska ramverk och styrmedel är överlag väl fungerande och kommer, 

enligt de flesta bedömningar, att vara tillräckliga för att nå målen till 2020. Framöver, i 

synnerhet mellan år 2020 och 2050, träder dock ett antal viktiga energiutmaningar fram. 

Frågan i rapporten är hur innovationspolitiken kan utformas för att åtgärda dessa 

utmaningar, samt vilka möjligheter och utmaningar detta innebär för politiska besluts-

fattare.
1
 Rapporten belyser och speglar frågeställningen mot bakgrund av erfarenheterna av 

innovationsfrämjande energipolitik i andra länder. 

Rapporten har skrivits av Martin Flack (projektledare) och Carl von Utfall Danielsson, 

båda konsulter vid Copenhagen Economics. Projektledare på Tillväxtanalys har varit Mats 

Engström. Värdefulla synpunkter har lämnats av Helge Sigurd Næss-Schmidt, partner på 

Copenhagen Economics, och av Enrico Deiaco, avdelningschef på Tillväxtanalys.  

 

Östersund, april 2015 

 

 

Jan Cedervärn 

Vik. generaldirektör 

Tillväxtanalys 

 

                                                 
1 Med innovationspolitik avses här FoU-politik såväl som innovationsdrivande näringspolitik. Läs mer i 

Braunerhjelm, Eklund och Henreksson (2013) En effektivare innovationspolitik, Ekonomisk debatt, nr. 3 2013 
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Sammanfattning 

Sveriges energipolitik syftar till att skapa förutsättningar för en stabil energiförsörjning 

som samtidigt är hållbar och bidrar till näringslivets konkurrenskraft. Dagens energipoli-

tiska ramverk och styrmedel är överlag väl fungerande och kommer, enligt de flesta 

bedömningar, att vara tillräckliga för att nå målen till 2020.  

Framöver, i synnerhet mellan år 2020 och 2050, träder dock ett antal viktiga energiutma-

ningar fram. Den övergripande visionen för Sveriges klimat- och energipolitik är ett fossil-

oberoende energisystem till 2050, vilket innebär flera utmaningar och rymmer stora och 

komplexa frågor kring transportsystemets omvandling, kärnkraftens framtid och den förny-

bara energins utveckling och inmatning i elnätet. I dagsläget finns endast delvis svar på hur 

dessa frågor ska hanteras och energipolitiken kommer under kommande år att behöva bli 

tydligare, både vad gäller den övergripande inriktningen, de steg som behöver tas för att nå 

dit och vilka aktörer som ansvarar för vart och ett av stegen. Regeringen har även tillsatt en 

energikommission
2
 med uppdrag att reda ut vissa av dessa frågetecken. Till detta kan 

läggas Färdplan 2050 som ligger hos miljöberedningen. 

Utgångspunkten för denna rapport är att innovation, teknisk såväl som politisk och institu-

tionell, kommer att spela en central roll och att detta inte kommer att ske med automatik:
3
 

• Det låga priset på koldioxidutsläpp gör att incitamenten för minskad användning av 

fossil energi är svagare än vad som är samhällsekonomiskt lönsamt.  

• Icke prissatta och positiva överspillningseffekter från forskning och utveckling leder 

till underinvesteringar i ny kunskap om framtidens teknik.  

• Kunskaps- och riskbarriärer gör att investerare missar affärsmöjligheter som både är 

privat- och samhällsekonomiskt lönsamma.  

Sammantaget motiverar detta en kombination av åtgärder längs hela innovationskedjan. 

Frågan är hur innovationspolitiken kan utformas för att åtgärda dessa utmaningar, samt 

vilka möjligheter och utmaningar detta innebär för politiska beslutsfattare.
4
 

Rapporten belyser och speglar frågeställningen mot bakgrund av erfarenheterna av innova-

tionsfrämjande energipolitik i andra länder. Fokus är på design och implementering av 

styrmedel med syftet att utveckla och sprida ny teknik för framtidens energiutmaningar. 

Nedan sammanfattas rapportens mest centrala observationer. 

Lärdomar från policyexperiment i andra länder 

Vad vi ser i praktiken är att flertalet länder kombinerar generella insatser, som skatter, 

utsläppshandel och offentliga FoU-program, med olika selektiva innovationspolitiska 

instrument.  

                                                 
2 http://www.regeringen.se/sb/d/19630/a/250305 
3 För en bra översikt av denna argumentation, se exempelvis Rodrik (2013) Green Industrial Policy, paper 

written for the Grantham Research Institute, July 2013. Paper at 

http://www.sss.ias.edu/files/pdfs/Rodrik/Research/Green-growth-and-industrial-policy.pdf. 
4 Med innovationspolitik avses här FoU-politik såväl som innovationsdrivande näringspolitik. Läs mer i 

Braunerhjelm, Eklund och Henreksson (2013) En effektivare innovationspolitik, Ekonomisk debatt, nr. 3 2013 
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Länderna skiljer sig åt i flera dimensioner, och utformning och genomförandet av politiken 

varierar. Utvecklade industri- och kunskapsnationer som Danmark, Tyskland och USA har 

helt andra förutsättningar än framväxande ekonomier som Kina och Indien. Att direkt 

överföra policyexperiment mellan länder är därför svårt, men olikheterna gör också att det 

finns en stor och varierad erfarenhetsbank att studera och lära ifrån.  

Utifrån de internationella erfarenheterna och experimenten träder tre generella observatio-

ner fram som centrala, oavsett ländernas skilda förutsättningar:  

• Stabila spelregler och institutioner spelar en avgörande roll för energipolitikens effek-

ter och dess kostnader. Kraftiga variationer av skattenivåer och i design av stödsystem 

skapar en osäkerhet på marknaden som höjer riskpremien och gör investerare mindre 

benägna att finansiera projekt inom förnybar energi och energieffektivitet. Ny teknik 

blir därmed dyrare att utveckla än vad som annars varit fallet samtidigt som kommer-

sialiseringen fördröjs. USAs stöd till producenter av förnybar el (Production Tax 

Credit) är ett av flera exempel i rapporten på den negativa effekt som denna policyrisk 

skapar.  

• Ytterligare en dimension som tas upp är avvägningen mellan kortsiktig kostnadseffekti-

vitet och långsiktig måluppfyllelse. Ofta präglas politiska beslut av en vilja att genom-

föra åtgärder som uppnår ett visst mål till lägsta möjliga kostnad, vilket är en rimlig 

utgångspunkt. Men innovation och teknikutveckling kommer att vara en förutsättning 

för att nå de långsiktiga målen och det behövs därför styrmedel och insatser som driver 

innovation och omställning av hela energisystemet. Krav på kortsiktig kostnadseffekti-

vitet kan i dessa fall vara kontraproduktivt. Istället behövs ett mer långsiktigt tidsper-

spektiv. Erfarenheterna, såväl positiva som negativa, av den tyska inmatningstariffen, 

har visat sig vara en drivkraft för innovation inom såväl förnybar energiteknik som 

inom relaterade tjänstenäringar, affärsmodeller och finansieringslösningar. Härifrån 

finns också erfarenheter av riskerna för stigande kostnader och vikten av en genom-

tänkt design av selektiva styrmedel. 

• En sista viktig parameter är balansen mellan etablerade intressen och utmanande 

lösningar. Energipolitiken i många länder styrs ofta av etablerade aktörers intressen. 

Den strukturomvandling av energisystemet som kommer att behövas kräver emellertid 

också nya aktörer och deras idéer. Ett sätt att stödja detta har varit att inkludera små, 

nya företag och andra utmanande aktörer i formella prioriterings- och beslutsprocesser. 

Innovationer för framtidens energisystem kräver institutionella innovationer också 

inom politiken och nya sätt att nå fram till beslut. Kanadas breda förankringsprocesser 

för forskning och innovation på energiområdet kan vara en inspirationskälla i samman-

hanget.  

Den svenska kontexten – några reflektioner kring möjliga policy-
implikationer 

Energipolitiken i Sverige befinner sig i början av 2015 i en omvandlingsprocess. Utma-

ningarna är många, men Sverige står på många sätt väl rustat för att möta dessa utma-

ningar. Bortom 2020 växer dock ett antal betydande utmaningar fram. Enligt de bedöm-
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ningar som gjorts är det inte möjligt att nå målen till år 2050 med i dag beslutade eller 

planerade styrmedel.
5
  

Innovationspolitiken kan, med rätt utformning, spela en viktigt kompletterande roll till 

generella styrmedel som skatter och generella FoU-insatser. Utifrån erfarenheter i andra 

länder kan ett antal frågor ställas av särskild relevans i den svenska kontexten: 

• Hur kan det svenska elcertifikatsystemet utvecklas och kompletteras med andra 

instrument som på ett tydligare sätt driver innovation och radikal teknisk utveckling? 

Stabilare priser och en starkare efterfrågan på ny teknik, som möjliggör privata inves-

teringar i större utsträckning, är en central pusselbit i sammanhanget. Inmatningstarif-

fer (FiT) har visat sig vara ett bättre alternativ just för detta ändamål än elcertifikat och 

det finns därför goda skäl att titta närmare på möjligheterna att införa liknande styr-

medel också i Sverige.
6
 Här är det dock avgörande att också noga analysera de risker 

som följer med denna typ av styrmedel, inte minst kopplat till kostnaderna för elkonsu-

menterna. Omvända auktioner, som används i exempelvis Indien och Kalifornien, kan 

vara andra alternativ att överväga.  

• Hur kan energipolitiken utvecklas för att bli mer sammanhållen, transparent och sam-

tidigt mer konsekvent? Energipolitiken bygger på en lång rad enskilda insatser som 

endast i viss mån är fullt ut harmoniserade idag. Det är tydligt att Energimyndighetens 

uppdrag att främja utvecklingen av förnybar energi genom elcertifikat och forsknings-

insatser står i konflikt till de skattenedsättningar som vissa delar av näringslivet får. Ett 

exempel är den relativt låga beskattningen på diesel jämfört med bensin. Prioriterings-

processer för energiforskning kan öppnas upp, som i Kanada, eller vara slutna, som i 

Sydkorea, och valet däremellan får troligen konsekvenser för den övergripande inrikt-

ningen av energipolitiken. Slutna processer ger mer fokus, men riskerar att cementera 

redan etablerade strukturer – vilket leder till den avslutande frågan.  

• Hur kan Sveriges styrkeområden tas tillvara utan att nya influenser utestängs? 

I rapporten diskuteras hur många andra länder låter sin energipolitik styras i hög grad 

av närings- och tillväxtpolitiska prioriteringar samt av etablerade aktörers behov och 

agenda. Detta är fallet också i Sverige. Sverige är ett litet land med begränsade resurser 

och har inte möjlighet att satsa på allt. Fokus i någon dimension bör vara en rimlig 

strategi för att nå de energi- och klimatpolitiska målsättningarna. En princip kan vara 

att satsa på det vi redan är bra på och bygga vidare där. Stor potential finns inom den 

biobaserade ekonomin, med bioenergi och nya biobaserade material. Även inom 

fordonsindustrin finns starka traditioner och kunskapsmiljöer som kan utnyttjas för att 

möta en växande efterfrågan på exempelvis elbilar och deras olika delkomponenter. En 

annan infallsvinkel kan vara att satsa mer på vissa delar av innovationskedjan, såsom 

kunskapsutveckling, design och immateriella rättigheter. Här finns stora ekonomiska 

värden att hämta, vilket också kan bidra till att utveckla Sverige som grön tillväxt-

motor.  

Beslutet om de olika vägval som diskuterats ovan är naturligtvis i slutändan politiskt och 

prioriteringar och perspektiv måste vägas mot varandra. Erfarenheterna i andra länder visar 

                                                 
5 Se exempelvis miljömålsberedningens uppföljning av miljömålen från år 2014, miljömålet Begränsad 

klimatpåverkan (www.miljomal.se) och Naturvårdsverket (2014) Underlag till kontrollstation 2015, ER 

2014:17. 
6 OECD (2013b) What have we learnt from attempts to introduce green-growth policies? 

http://www.miljomal.se/
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med all önskvärd tydlighet att det är lätt att begå misstag – men också att tydlighet kan 

belönas med uppskattning från investerare som vill se tydliga, stabila spelregler med starkt 

folkligt stöd. 
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Summary 

Sweden’s energy policy aims to create the conditions for a stable energy supply – one that 

is also sustainable and contributes to trade and industry’s competitiveness. The current 

energy policy framework and instruments generally work well and will, according to most 

assessments, be sufficient to achieve the goals set for 2020.  

In the future, however, particularly between 2020 and 2050, a number of important energy 

challenges look set to emerge. The overarching vision for Sweden’s climate and energy 

policy is a fossil fuel independent energy system by 2050, which poses various challenges 

and encompasses significant and complex questions concerning the transformation of the 

transport system, the future of nuclear power, and the development of renewable energy 

and its input into the power grid. Currently there are only partial answers to how these 

issues should be handled, and energy policy will in coming years need to be clarified, not 

only in terms of its general direction, but also the steps that need to be taken to reach that 

point, and the players with responsibility for each of the steps involved. The Swedish 

government has also set up an energy commission
7
 tasked with investigating some of these 

issues. This is in addition to Roadmap 2050, which is currently being considered by the 

environmental drafting committee. 

The starting point for this report is that innovation, both technical and political and 

institutional, will play a central role and that this will not happen automatically:
8
 

• The low price of carbon dioxide emissions means that the incentives for reduced use of 

fossil energy are weaker than is socio-economically profitable.  

• Non-priced and positive spill-over effects from research and development are leading 

to underinvestment in new knowledge about future technologies.  

• Knowledge barriers and risk barriers mean that investors are missing out on business 

opportunities that are both financially and socio-economically profitable.  

Taken together, this warrants a combination of measures along the entire innovation chain. 

The question is how innovation policy can be formulated in order to address these challen-

ges, and what opportunities and challenges this creates for political decision-makers.
9
 

The report illustrates and reflects the issue in light of the experiences of innovation-promo-

ting energy policy in other countries. The focus is on the design and implementation of 

policy instruments aimed at developing and disseminating new technology to tackle future 

energy challenges. 

Below is a summary of the report’s core observations. 

                                                 
7 http://www.regeringen.se/sb/d/19630/a/250305 
8 For a good overview of this argument, see, for example, Rodrik (2013) Green Industrial Policy, a paper 

written for the Grantham Research Institute, July 2013. This paper is available at 

http://www.sss.ias.edu/files/pdfs/Rodrik/Research/Green-growth-and-industrial-policy.pdf. 
9 Innovation policy refers here to R&D policy as well as innovation-enhancing economic policy. Read more in 

Braunerhjelm, Eklund and Henreksson (2013) En effektivare innovationspolitik [A more effective innovation 

policy], Ekonomisk debatt, no. 3 2013 

http://www.regeringen.se/sb/d/19630/a/250305
http://www.sss.ias.edu/files/pdfs/Rodrik/Research/Green-growth-and-industrial-policy.pdf
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Lessons from policy experiments in other countries 

What we are seeing in practice is that the majority of countries combine general measures, 

such as taxes, emission rights trading and public R&D programmes, with a variety of 

selective innovation policy instruments.  

The countries differ in several dimensions, and the design and implementation of policies 

varies. Developed industrial and knowledge nations such as Denmark, Germany and the 

USA have entirely different conditions to emerging economies, such as India and China. 

Directly transferring policy experiments between countries is therefore difficult, but the 

differences also mean that there is a sizeable and varied experience bank to study and learn 

from.  

On the basis of the international experiences and experiments, three general observations 

emerge as central themes, irrespective of the countries’ different conditions:  

• Stable rules and institutions play a decisive role in the effects of any energy policy and 

its costs. Considerable variations in tax levels and in the design of support systems 

create uncertainty in the market, which raises the risk premium and makes investors 

less inclined to finance projects having to do with renewable energy and energy effi-

ciency. New technology thus becomes more expensive to develop than would other-

wise have been the case, and any commercialisation is delayed. The USA’s support for 

producers of renewable electricity (Production Tax Credit) is one of a number of 

examples given in the report of the negative effect created by this policy risk.  

• A further dimension discussed is the balance between short-term cost-effectiveness 

and long-term goal attainment. Political decisions are often characterised by a desire to 

implement measures that achieve a specific goal at the lowest possible cost, which is a 

reasonable starting point. However, innovation and technological development will be 

a condition for achieving the long-term goals, meaning instruments and approaches are 

needed that promote innovation and transform the entire energy system. In such cases, 

demands for short-term cost-effectiveness can be counter-productive. Instead, a more 

long-term time perspective is required. The experiences, both positive and negative, 

associated with the German feed-in tariff have proven to be a driver for innovation 

within both renewable energy technology and related service industries, business 

models and funding solutions. This also provides experiences of the risks of rising 

costs and the importance of a well-thought-out design for selective policy instruments. 

• One final important parameter is the balance between established interests and 

challenging solutions. The energy policies in many countries are often governed by the 

interests of established players. However, the structural transformation of the energy 

system that will be needed also requires new players and their ideas. One way of 

supporting this has been to include small, new companies and other challenging play-

ers in formal prioritisation and decision processes. Innovations for future energy 

systems require institutional innovations, including within the policy field, and new 

ways of reaching decisions. Canada’s broad support processes for research and 

innovation in the energy field may provide a source of inspiration in this context.  

The Swedish context – some reflections on potential policy 
implications 

Energy policy in Sweden finds itself at the start of 2015 undergoing a process of 

transformation. Despite facing numerous challenges, Sweden is in many ways well 
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equipped to respond to such challenges. However, a number of significant challenges lie 

on the horizon beyond 2020. According to assessments, it is not possible to achieve the 

goals set for 2050 using currently agreed or planned policy instruments.
10

  

Innovation policy can, if correctly designed and incorporating international experiences, 

play a supplementary role to other and more general policy instruments. There are some 

particularly relevant questions linked to the Swedish context that need to be asked in light 

of these experiences: 

• How can the Swedish electricity certificate system be developed and supplemented 

with other instruments that more clearly promote innovation and radical technological 

development? More stable prices and stronger demand for new technology which 

enable a greater degree of private investment are key pieces of the puzzle in this 

context. Feed-in tariffs (FiT) have proven to be a better alternative for this particular 

purpose than electricity certificates, and therefore there are good reasons to look more 

closely at the opportunities for introducing similar instruments in Sweden also.
11

 How-

ever, here it is also crucial to carefully analyse the risks that accompany this type of 

instrument, not least those associated with the costs to electricity consumers. Reverse 

auctions, which are used for example in India and California, may be another option to 

consider.  

• How can energy policy be developed to be more cohesive and transparent, yet also 

more consistent? Sweden’s energy policy is based on a series of individual efforts 

which are at present fully harmonised only to a certain extent. It is clear that the 

Swedish Energy Agency’s (Energimyndigheten) mandate to promote the development 

of renewable energy through electricity certificates and research efforts clashes with 

the tax relief granted to some elements of trade and industry. One example is the rela-

tively low taxation levied on diesel compared to petrol. Prioritisation processes for 

energy research could be opened up, as in Canada, or be closed, as in South Korea, 

with the choice between these two options having probable consequences for the 

overall direction of energy policy. Closed processes generate more focus, but risk 

cementing already established structures – which brings us to the final question.  

• How can Sweden’s areas of strength be utilised without new influences being exclu-

ded? The report discusses how many other countries allow their energy policies to be 

governed to a high degree by the priorities of economic and growth policy, as well as 

by the needs and agendas of established players. This is also the case in Sweden. 

Sweden is a small country with limited resources and so does not have the option to 

invest in everything. Some element of focus should be a reasonable strategy for achie-

ving stated energy and climate policy objectives. A principle may be to invest in some-

thing we are already good at and build on it further. There is great potential within the 

bio-based economy, with bioenergy and new bio-based materials. Within the auto-

motive industry too there are strong traditions and knowledge environments that can be 

utilised to satisfy a growing demand for electric cars and their various subcomponents, 

for example. A different perspective may be to invest more in certain elements of the 

                                                 
10 See, for example, the All Party Committee on Environmental Objectives’ (Miljömålsberedningen) follow-up 

on the environmental objectives from 2014, the environmental objective Reduced Climate Impact 

(www.miljomal.se) and the Swedish Environmental Protection Agency’s (Naturvårdsverket) appraisal (2014) 

Underlag till kontrollstation 2015 [Basis for checkpoint 2015], ER 2014:17. 
11 OECD (2013b) What have we learnt from attempts to introduce green-growth policies? 

http://www.miljomal.se/
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innovation chain, such as the development of knowledge, design and intellectual 

property rights. There is considerable economic value to be gained here, which may 

also contribute to Sweden’s development as a green growth engine.  

Naturally any decision on the various courses discussed above is ultimately political, and 

priorities and perspectives must be weighed against one another. The experiences of other 

countries show in no uncertain terms that it is easy to make mistakes – but also that clarity 

can be rewarded and is appreciated by investors who want to see clear, stable rules with 

strong public support. 



INNOVATIONSPOLITIK FÖR FRAMTIDENS ENERGISYSTEM 

15 

1 Introduktion 

”En innovation är införandet eller genomförandet av en ny eller väsentligt förbättrad 

vara, tjänst eller process, nya marknadsföringsmetoder eller nya sätt att organisera 

affärsverksamhet, arbetsorganisation eller externa relationer.”  

(OECD, Oslomanualen för mätning och jämförelser av innovation i företag) 

Det råder numera en stor enighet om att de ekonomiska vinsterna för samhälle och företag 

av en grön omställning mot mer förnybar energi är betydande.
12

 Att vänta med åtgärder för 

att bromsa den globala uppvärmningen med ett decennium beräknas öka omställningens 

kostnad med 40 procent mot ett givet mål på koldioxidutsläppen.
13

 Det råder också en stor 

enighet om att en kombination av skatter och temporära satsningar på forskning kan styra 

den tekniska utvecklingen mot mer förnybara teknologier.
14

 En fråga som emellertid disku-

teras är dels storleken på forsknings- och innovationsinvesteringarna (FoI), dels vilka 

specifika åtgärder och instrument som bäst främjar en omställning mot mer förnybara 

energislag. 

Denna rapport beskriver och analyserar den flora av forsknings- och innovationspolitiska 

stödformer och instrument som vuxit fram i olika länder för att stödja omställningen. Till-

växtanalys har mellan åren 2012 och 2014 producerat ett stort antal rapporter, pm och 

globala utblickar om grön innovationspolitik
15

 i andra länder (se Tabell 1 nedan). Rapport-

erna har tagits fram i samarbete med eller på uppdrag av Näringsdepartementet eller någon 

av dess myndigheter. Studierna fokuserar på ett flertal olika sektorer och politiska proces-

ser, allt ifrån hållbara innovationer i transportsektorn och förnybar energi till miljöteknik-

strategier och prioriteringsprocesser för offentlig forskning och innovation inom energi-

området.  

Ett genomgående tema är energipolitikens drivkrafter, design och resultat utifrån ett miljö-, 

klimat-, ekonomiskt, och geopolitiskt perspektiv. Ambitionen har varit att löpande bidra 

med ny och relevant kunskap om utvecklingen på nationella och internationella energi-

marknader av betydelse för Sveriges energipolitiska diskussion.  

Arbetet har varit nära knutet till flera energipolitiska processer, utredningar och initiativ, 

såsom Samordningsrådet för smarta elnät
16

, Energimyndighetens utredning om energi-

systemet efter 2020
17

 och Forum för innovation inom transportsektorn. Slutligen fick Till-

växtanalys 2012 regeringens uppdrag att analysera förutsättningar för att en grön struktur-

omvandling (RB6:2012) fungerat som utgångspunkt för samtliga omvärldsanalyser. 

                                                 
12 Se Aghion, P m.fl. (2014) Path dependence, innovation and the economics of climate change. Policy Paper. 

Centre for Climate Change Economics and Policy. Grantham Research Institute on Climate Change and the 

Environment. 
13 Se Furman och Stock (2015), The cost of delaying action to stem climate change: A meta-analysis. 

http://www.voxeu..org/article/ 
14 Acemoglu, Akcigit, Hanley och Kerr, (2014) Transition to clean technology. WP 20743. 

http://ww.nber.org/papers/w20743. 
15 Med grön innovationspolitik avses här politik som syftar till att skapa bättre förutsättningar för 1) 

introduktion och kommersialisering av ny teknik som kan bidra både till att lösa prioriterade miljö och 

energiutmaningar och 2) samtidigt främja landets näringslivsutveckling och internationella konkurrenskraft. 
16 http://www.swedishsmartgrid.se/ 
17 Energimyndigheten (2014a), Tillgänglig: https://www.energimyndigheten.se/Om-oss/Var-

verksamhet/Energisystemet-efter-2020/ 

http://www.voxeu..org/article/
http://ww.nber.org/papers/w20743
http://www.swedishsmartgrid.se/
https://www.energimyndigheten.se/Om-oss/Var-verksamhet/Energisystemet-efter-2020/
https://www.energimyndigheten.se/Om-oss/Var-verksamhet/Energisystemet-efter-2020/
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Syftet med denna rapport är att sammanfatta och tydliggöra de mest centrala observatio-

nerna i detta breda material, samt att stärka kopplingen till specifika svenska utmaningar 

och förutsättningar på energiområdet. Frågorna som diskuteras är: Hur kan innovations- 

och tillväxtpolitiken bidra till att nå de energipolitiska målsättningarna och vilka lärdomar 

kan Sverige dra av policyexperiment i andra länder? 

1.1 Rapportens bakgrund  

Sveriges tillväxt- och innovationspolitik syftar till att skapa bättre förutsättningar för fler 

och växande företag, med fokus på att öka kunskapsintensiteten och att stärka Sveriges 

position i de allt mer globaliserade värdekedjorna.
18

 Politikens roll är i första hand att 

utforma välfungerande ekonomiska ramar, regelverk och institutioner som underlättar för 

företag att på egen hand utvecklas, investera och växa. Skatter och andra generella ekono-

miska styrmedel bör utformas så att de skapar minsta möjliga snedvridningar på mark-

naden och, i de fall marknaden av något skäl inte fungerar som den ska, bidra till att skapa 

prissignaler som påverkar individers och företags agerande i riktning mot en större sam-

hällsekonomisk nytta.  

Det senare är särskilt relevant på energiområdet, eftersom energipriserna idag inte fullt ut 

tar hänsyn till de externa effekter som finns på detta område: negativa externa effekter av 

utsläpp av växthusgaser och andra luftföroreningar, samt positiva externa effekter av 

investeringar i ny kunskap och teknik. Ett skattesystem som internaliserar dessa effekter i 

företags investeringsbeslut, samt regelverk som främjar investeringar i framtidens lös-

ningar, är grunden i en framgångsrik energipolitik.  

I många fall kan dock kompletterade insatser krävas för att uppnå vissa politiska målsätt-

ningar. Det kan handla om att överbrygga specifika investeringshinder som uppstår exem-

pelvis på grund av bristande kunskap och spårberoende [path dependency] hos investerare 

eller entreprenörer, svaga nätverk mellan desamma eller en upplevd högre risk med vissa 

typer av investeringar som krävs för att de politiska målen ska kunna nås. Här kan riktade 

politiska insatser komplettera de generella instrumenten. Återigen är detta särskilt relevant 

vad gäller framtidens energilösningar.  

För att kunna utforma kostnadseffektiva riktade insatser krävs kunskap om dagens styr-

medel och regleringar, vilka nya utmaningar som framtidens politik har, samt vilka effek-

ter olika policyalternativ kan antas generera. En viktig komponent är att också förstå de 

globala trenderna och deras inverkan via bl.a. priser på Sveriges handlingsutrymme i olika 

sammanhang, samt att dra lärdom av de policyexperiment som hela tiden pågår i andra 

länder.  

                                                 
18 Läs mer i Braunerhjelm, Eklund och Henreksson (2013) En effektivare innovationspolitik, Ekonomisk debatt, 

nr. 3 2013 
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Rapporter i urval på temat grön innovationspolitik mellan åren 2012 och 2014. 

Omvärldsanalys 

 Möjligheter och utmaningar för en övergång 
till ett hållbart energisystem – en analys av 
elmarknaden (PM 2014:14) 

 Politik för framtidens energisystem – bortom 
2020: En internationell utblick (PM 2014:05). 

 Prioriteringsprocesser för offentlig forskning 
och innovation inom energiområdet – en 
internationell utblick (PM 2014:04). 

 Analys av stödinsatser till miljöteknikföretag i 
några europeiska länder (PM 2014:21). 

 Smartare elnät för förnybar energi och ökad 
konsumentmakt (Svar direkt 2013:10) 

 Policies for biofuels in Brazil and the US - An 
analysis of innovation strategies, actors and 
governance (WP/PM 2013:05).  

 Policies and governance for faster and more 
attractive rail transportation – Examples from 
China, India and Japan (WP/PM 2013:04).  

 Governance for electric vehicle innovation – 
Lessons from South Korea, India, China and 
Japan (WP/PM 2013:03). 

 Innovation and International Cooperation in 
Indian Energy Policy- Case studies on solar 
energy and energy efficiency technology 
deployment (WP/PM 2013:02).  

 Okonventionell gas och olja – en 
internationell utblick (Svar direkt 2013:11). 

 Energy Crisis Management – Following the 
2011 Natural Disaster in Japan (WP/PM 
2012:15). 

 

Sverigefokuserade analyser 

 Förutsättningar för en grön 
strukturomvandling – Syntesrapport. 
(Rapport 2014:11). 

 Styrmedlens betydelse för en grön 
omställning av näringslivet – En fallstudie om 
den svenska skogsindustrin (Rapport 
2014:02) 

 Styrmedel för en klimatomställning av 
näringslivet – en kartläggning av det 
klimatpolitiska ramverket. (Rapport2014:10) 

 En fallstudie om styrmedels betydelse för 
livsmedelsindustrins och handelns 
klimatarbete. (Rapport 2014:09). 

 Styrmedlens betydelse för en grön 
omställning av näringslivet – En fallstudie om 
den svenska skogsindustrin (Rapport 
2014:02). 

 Samverkan för bättre främjande av miljö-
teknik? – Miljöteknikstrategins påverkan (PM 
2014:24). 

 Benchmarking green competitiveness 
(WP/PM 2013:18). 

 Hållbart – effektiv politik för grön 
strukturomvandling (Tillväxtfakta 2013). 

 Miljödriven näringslivsutveckling – Några 
grundläggande utgångspunkter för en 
verksam, effektiv och lärande politik 

 Utvärdering av regeringens miljöteknik-
strategi (WP/PM 2013:11). 

 Miljöpolitiska styrmedel och företagens 
konkurrenskraft – återbesök hos 
Porterhypotesen (WP/PM 2013:22). 

Tabell 1 Rapporter i urval på temat grön innovationspolitik mellan åren 2012 och 2014. 

1.2 Avgränsningar och analytiskt ramverk 

Med avstamp i frågeställningen på föregående sida beskriver och syntetiserar rapporten 

erfarenheter från policyexperiment i de länder som täcks av studierna i Tabell 1, det vill 

säga ett flertal europeiska länder, Brasilien, Indien, Japan, Kanada, Kina, Sydkorea och 

USA. I fokus står innovationsdrivande energipolitik, och då i synnerhet det som kan 

beskrivas som den innovationspolitiska kärnan. 

I bred bemärkelse kan innovationspolitiken även inkludera allt som har någon form av 

påverkan på uppkomsten av ny teknik, allt ifrån grundforskning till allmän utbildning och 

information som får konsumenter att välja en ny, mer effektiv, lösning framför ett etablerat 

alternativ. Denna rapport tar dock ett något snävare angreppssätt.  

I det tidiga utvecklingsskedet är FoU och olika former av utbudsdrivande stöd (investe-

ringsstöd, mjuka lån etc.) centrala. I takt med att tekniken mognar ökar betydelsen av 
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instrument som skapar en stabil marknad och lägre risk för investerare (exempelvis 

inmatningstariffer). För mogna, etablerade, tekniker är generella prisinstrument och incita-

ment, såsom skatter och gröna certifikat, samt övergripande institutionella ramverk som 

främjar efterfrågan det mest avgörande. 

Definitionen av innovationspolitik som används i denna rapport inkluderar instrument i 

samtliga grupper, givet att de har till avsikt att driva just teknikutveckling och innovation. 

Exempelvis syftar skatter och generella ramvillkor i första hand till att skapa efterfrågan 

för redan etablerade lösningar och produkter, även om de också kan spela en avgörande 

roll för teknikutveckling och innovation. I vissa fall används också skattesatser i det 

uttryckliga syftet att skapa incitament för investeringar i kunskap och innovation. På 

samma sätt spelar grundforskning en helt avgörande roll på lång sikt, men har inte det 

uttryckliga syftet att lösa specifika samhällsproblem genom teknikutveckling och innova-

tion och ligger därför utanför avgränsningen för denna rapport. Den gröna ellipsen i Figur 

1 nedan illustrerar schematiskt rapportens fokusområde. 

 

Figur 1 Styrmedel för energiinnovation av olika mognadsgrad 

Källa: Copenhagen Economics baserat på IEA (2012) – Energy Technology Perspectives 2012 

1.3 Rapportens struktur 

I kapitel 2 presenteras en beskrivning av de energipolitiska utmaningarna i Sverige och hur 

dessa påverkas av utvecklingen på de internationella energimarknaderna.  

Kapitel 3 går därefter in på djupet i dessa utmaningar och diskuterar vad Sverige kan lära 

av internationella erfarenheter när det gäller hur innovationspolitiken kan utformas för att 

bidra till att förverkliga visionen om ett koldioxidneutralt energisystem till 2050. Diskus-

sionen i detta kapitel följer kategoriseringen i figuren ovan men fokuserar på teknikutveck-
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ling och innovation, varför exempelvis åtgärder längst upp i värdekedjan, exempelvis 

grundforskning, eller längst ner i värdekedjan, såsom allmänna regelverk, inte tas upp i 

någon större utsträckning. Rapporten avslutas med en diskussion av centrala observationer 

i detta material och nyckelfrågor för Sveriges framtida energipolitik i kapitel 4. 
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2 Energipolitikens förutsättningar och 
utmaningar i Sverige 

Sverige befinner sig på många sätt i en gynnsam situation vad gäller energiförsörjningen. 

Elproduktionen är i det närmaste fossilfri och baseras till stor del på inhemska resurser, i 

form av vattenkraft. Elmarknaden är avreglerad och energipriserna är i ett internationellt 

perspektiv är relativt låga.  

Energipolitiken fokuseras mot tre övergripande mål: miljömässig hållbarhet, ekonomisk 

konkurrenskraft och trygg energiförsörjning. I Tabell 2 nedan sammanfattas några av de 

mer specifika målsättningar och visioner inom olika områden, samt de viktigaste åtgärder-

na som idag finns på plats för att säkerställa att målen uppfylls. Energi- och koldioxid-

skatterna spelar en central roll, liksom elcertifikatsystemet och olika riktade åtgärder för att 

öka användandet av förnybar energi inom transportsektorn. 

Energimyndighetens prognoser pekar på att målen till 2020
19

 med stor sannolikhet kommer 

att nås, men för de mer långsiktiga målen är osäkerheten desto större. En stor del av de 

nödvändiga utsläppsminskningarna, bortom 2020, kommer sannolikt att behöva åstadkom-

mas med hjälp av en ökad användning av förnybar energi. 

2.1 Energiutmaningarna tilltar bortom 2020 

Bortom 2020 växer nya energipolitiska utmaningar fram, kopplat till den långsiktiga 

visionen att energisystemet ska vara fossiloberoende till 2050 samtidigt som den ekono-

miska konkurrenskraften värnas. Omfattande utsläppsreduktioner kommer att behöva ske, 

i första hand i transportsektorn och industrin (Figur 2).  

 

Figur 2 Utsläppsreduktioner per sektor för att nå mål om koldioxidneutralitet 2050, miljoner ton CO2-
ekvivalenter 

Källa: Copenhagen Economics, baserat på IEA Nordic Energy Technology Perspectives, IEA (2013a) 

                                                 
19 50 % förnybar energi, 10 % förnybar energi i transportsektorn, 20 % effektivare energianvändning samt 

40 % minskning av utsläppen av klimatgaser för den icke handlande sektorn (varav 2/3 i Sverige).  
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Energipolitikens 
tre ben: 

1. Ekologisk hållbarhet 2. Konkurrenskraft 3. Försörjningstrygghet 

Vilket i 
praktiken 
innebär: 

Ökad andel 
förnybar 
elproduktion 
från vindkraft 
och bioenergi 

Utfasning av fossila bränslen i 
transportsektorn 

Klimatneutralt energisystem till 
2050 

Konkurrenskraftiga energipriser 
jämfört med grannländer, 
energieffektivitet (produktivitet) 

Diversifierad energimix, välfungerande 
energimarknader med effektivt resurs-
utnyttjande och effektiv prisbildning, 
stabila elnät, tillräckliga kraftreserver, få 
elavbrott, beredskapslager för olja och 
gas 

Politiskt mål 
eller viljeyttring 

50% förnybar 
energi till 
2020 

10% förnybara 
bränslen i 
transportsektorn 

Fossiloberoende 
fordonsflotta till 
2030 

40 % minsk-
ning av växt-
husgaser för 
den icke-
handlande 
sektorn 2020, 
basår 1990 

Noll nettoutsläpp 
av växthusgaser 
år 2050 

Minskning av energiintensiteten 
med 20 % till 2020, basår 2008 

Uppföljning via energiindikatorer  

Lagkrav för beredskapslagring och 
elavbrott 

Status och 
eventuella 
kvarvarande 
utmaningar 

Målet bedöms 
nås 

Målet bedöms 
nås 

Fossilberoendet 
är fortsatt starkt 

Utsläppen i 
samtliga 
sektorer 
bedöms minska 
med 19 % till 
2020. 

Med nuvarande 
styrmedel 
kommer inte 
målet att nås. 

Till 2014 hade 
energiintensiteten minskat med 
5,6 %. Det är i princip i linje 
med målsättningen. 

99,98% tillgänglighet för elleverans 
(2010).20 

Importerad energi utgör 32% av total 
efterfrågan, jfr. EU genomsnitt på 
53%.21 

Aktuella 
styrmedel i 
urval 

Elcertifikat för 
förnybar 
elproduktion 

Energi och bränsleskatter, utsläppshandel, direkt stöd till miljöbilar, 
supermiljöbilspremie 

Program för 
energieffekti-
visering i 
energiintensiv 
industri 
(skatte-
befrielse på el) 

Nedsatt 
energi- och 
koldioxidskatt 
för vissa 
industrier  

Fri tilldelning 
till elintensiv 
industri i EU-
ETS 

Reglering och 
styrning via 
Energimarknad
sinspektionen 
och Svenska 
kraftnät 

Inter-
nationellt 
samarbete 
genom EU 
och IEA 

Krisbered-
skaps-
åtgärder 

Tabell 2 Energipolitikens tre grundmålsättningar till år 2020. 

Källa: Copenhagen Economics 

                                                 
20 Energimarknadsinspektionen (2014) Leveranssäkerhet i elnäten 2012. http://www.ei.se/Documents/Publikationer/rapporter_och_pm/Rapporter%202014/Ei_R2014_04.pdf 
21 Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdcc310&plugin=1  

http://www.ei.se/Documents/Publikationer/rapporter_och_pm/Rapporter%202014/Ei_R2014_04.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdcc310&plugin=1
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Energieffektivitet kan spela en viktig roll för att förverkliga de långsiktiga målen. Tack 

vare minskad energiintensitet har energianvändningen i Sverige legat i stort sett still sedan 

1980-talet, trots att ekonomin har vuxit stadigt år för år. Detta har bidragit till såväl lägre 

utsläpp av växthusgaser, som till ekonomiska fördelar då industrin genom ökade 

effektivitet undviker betydande energikostnader och stärker sin konkurrenskraft.  

Internationella energiorganet IEA har dock visat att dagens uppsättning styrmedel (globalt 

sett) inte räcker för att ta tillvara på den fulla potentialen med energieffektivitet.
22

 Så 

mycket som två tredjedelar av denna potential riskerar att gå förlorad om inte politiken 

förändras. Exempel på viktiga barriärer att adressera är brist på kunskap och uppmärksam-

het kring energieffektivisering och dess positiva effekter, brist på lämpliga finansierings-

modeller och livscykelanalyser för investeringar i energieffektivisering samt brist på yttre 

krav på ökad energieffektivitet från kunder, ägare och myndigheter.23 Dessutom bidrar det 

ökade utbudet av förnybar energi till att sänka energipriserna, vilket ytterligare sänker 

incitamenten till investeringar i energieffektivitet.  

 

 

Figur 3 Total slutlig energianvändning och energiintensitet (total slutlig energianvändning/BNP). 
Index=1980. 

Källa: Data från Energimyndigheten – Energiindikatorer (2014b) 

En viktig poäng är dock att en minskad energiintensitet inte självklart kan förväntas leda 

till minskad användning av primärenergi i absoluta tal. I Sverige har energiintensiteten 

halverats från 1980 till 2012. BNP har dock ökat i motsvarande takt och den totala 

energianvändningen ligger idag kvar på ungefär samma nivå som 1980, se Figur 3.  

Prognoser
24

 visar dessutom att även med en halvering av energiintensiteten till 2050 så 

kommer energianvändningen inte att minska utan ligga kvar på samma nivå som idag, 

                                                 
22 Se exempelvis IEA (2014b) Energy Technology Perspectives 2014 – Harnessing Electricity´s Potential. 
23Ibid. samt IVA (2014) 50 procent effektivare energianvändning 2050: Slutrapport från IVAs projekt Ett 

energieffektivt samhälle 
24 Ibid. 
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alternativt öka något. Med antaganden om en något högre ekonomisk tillväxt stiger energi-

användningen ytterligare medan antaganden om högre priser på fossil energi resulterar i en 

något lägre energianvändning än dagens.
25

  

Endast genom att ersätta den fossila energin inom transport och industri kan de långsiktiga 

energipolitiska målen nås. Det bör understrykas att det sannolikt inte kommer att krävas 

några radikala tekniksprång för att nå målen till 2050.
26

 Utmaningen ligger istället i att 

kommersialisera och sprida redan känd teknik genom innovationer som minskar kostnader 

och skapar efterfrågan. Det handlar alltså till stor del om innovationer inom affärsmodeller 

och i konsumtionsledet snarare än ny grundläggande kunskap om energi och elproduktion.  

Tillväxtanalys, liksom andra bedömare, har argumenterat för att detta kommer att kräva 

både skärpningar av befintliga styrmedel och introduktion av nya styrmedel.
27

 Tidigare 

studier har exempelvis visat att de svenska energiskatterna utövar ett svagt tryck på det 

svenska näringslivet; hälften av alla branscher betalar mindre än en tredjedel av koldioxid-

skatten per utsläppt ton.
28

 Ytterligare ett exempel är elcertifikatsystemet, vilket varit ett 

framgångsrikt styrmedel för att kostnadseffektivt accelerera utbyggnaden av etablerade 

lösningar för förnybar elproduktion, främst vindkraft och viss bioenergi.
29

 För att nå ett 

koldioxidneutralt energisystem till 2050 kommer dock ny teknik och innovation att krävas 

och ett flertal studier visat att elcertifikatsystem som det svenska sannolikt behöver kom-

pletteras med andra, mer innovationsdrivande instrument.
30

  

Elcertifikatsystemet möter även andra utmaningar som behöver lösas på längre sikt, till 

exempel frågan om hur stödnivåerna ska kunna sänkas gradvis i takt med att en viss teknik 

mognar och kan förväntas överleva på kommersiella grunder.
31

 Samtidigt måste de förvän-

tade intäkterna från elcertifikat vara förutsägbara för företagen. I takt med att intäkter från 

försäljning av el sjunker spelar subventioner en större roll för investeringsbeslut, vilket gör 

att osäkerhet kring nivån på intäkter från elcertifikaten kan hämma investeringar i förnybar 

elproduktion. 

Sammanfattningsvis återstår således många frågor att besvara när det gäller utvecklingen 

av dagens innovationspolitiska styrmedel och vilka nya instrument som kan komma att bli 

nödvändiga.
32

 Klart är att en snabbare teknikutveckling än den som råder för tillfället kom-

mer att krävas och att en delvis ny policymix kommer att behövas för att åstadkomma 

detta. Simuleringar visar exempelvis att den optimala policyn initialt är en kombination av 

låga koldioxidskatter och aggressiva FoI-satsningar och där de senare minskar över tiden.
33

 

En viktig källa till kunskap om vilken policymix som verkar fungera eller vilka nya instru-

ment som kan behövas är emellertid även lärdomar från erfarenheter i andra länder. Många 

                                                 
25 Energimyndigheten (2013a) Långsiktsprognos 2012, ER 2013:03 
26 Se exempelvis IEA (2014) Energy Technology Perspectives 2014 – Harnessing Electricity´s Potential.  
27 Naturvårdsverket och Energimyndigheten (2015) Underlag till kontrollstation 2015, ER 2014:17. 
28 Tillväxtanalys (2014) Förutsättningar för grön strukturomvandling – Syntesrapport. 
29 Energimyndigheten (2013b) Rätt och fel om elcertifikatsystemet. <Tillgänglig: 

http://www.energimyndigheten.se/Press/Nyheter/Ratt-och-fel-om-elcertifikatsystemet/>  
30 Se exempelvis del Rio, P. och Bleda, M. (2012) Comparing the innovation effects of support schemes for 

renewable electricity technologies: A function of innovation approach, Energy Policy, vol. 50, November 

2012, pp 272–282 
31 För en diskussion av detta, se Bergman, L. (2014) De svenska energimarknaderna – en samhällsekonomisk 

analys, Bilaga 2 till Långtidsutredningen 2015 
32 Se Acemoglu m.fl. (2014) 
33 Ibid. 

http://www.energimyndigheten.se/Press/Nyheter/Ratt-och-fel-om-elcertifikatsystemet/
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länder har under senare år utvecklat mer eller mindre ambitiösa strategier för att bygga ut 

förnybar energi, öka energieffektiviteten samt fasa ut de fossila energislagen. Det finns 

numera en uppsjö av både bra och mindre bra policyexperiment att studera och lära av, 

vilket diskuteras i nästa kapitel.  
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Strukturomvandling i Sveriges energisystem, 1970 fram till idag 

År 2012 hade Sverige en årlig total energitillförsel på cirka 600 TWh och av detta kom cirka 200 TWh 

från fossila bränslen, till största delen använda inom transportsektorn men också i industriella 

processer och industriell förbränning. Sedan 70-talet har Sveriges fossilbränsleberoende minskat från 

cirka 80 procent till cirka 30 procent. De resterande två tredjedelarna i energitillförseln utgörs av 

förnybara energislag, i första hand vattenkraft, och kärnkraft.  

 

Figur 4 Sveriges energitillförsel 1970–2012 (TWh) 

Källa: Copenhagen Economics och Energimyndigheten 

 

Figur 5 Sveriges energianvändning 1970–2012 /TWh 

Anm.: Data från service, jordbruk, skogsbruk, fiske och byggsektorn börjar år 1983 

Källa: Copenhagen Economics och Energimyndigheten 

Medan energianvändningen inom bostads- och servicesektorn har legat på en relativt konstant nivå 

under de senaste 20–30 åren så har transportsektorn ökat sin energianvändning med 53 procent. 

Utvecklingen har fortsatt in på 2000-talet och idag står transportsektorn för ungefär en fjärdedel av 

Sveriges slutliga energianvändning, och de bränslen som används är som sagt i huvudsak fossila. Siffor 

från senare år visar dock på ett möjligt trendbrott. År 2013 låg energianvändningen för inrikes-

transporter i nivå med den för 2004.  

Förnybar energi utgör idag något mer än hälften av total energianvändning i Sverige vilket är över 

målet om 49 procent i EU:s direktiv för förnybar energi. Vattenkraft och bioenergi står för den absoluta 

merparten av detta, men vindkraft har ökat kraftigt under det senaste årtiondet. 
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3 Innovationspolitik för framtidens energisystem 
– internationella erfarenheter och lärdomar 

Framställningen i detta kapitel bygger på studier genomförda av Tillväxtanalys under åren 

2012–2014 i samtliga länder där myndigheten har närvaro, det vill säga Brasilien, Indien, 

Japan, Kina, Sydkorea, USA samt flera länder i Europa. Dessa länder skiljer sig från 

Sverige i flera dimensioner, till exempel storlek, välstånd, och ekonomisk tillväxttakt. 

Möjligheterna att direkt överföra lärdomar till Sverige från deras politiska processer är 

därför begränsade. Det finns emellertid ett stort egenvärde i att förstå politiken i de stora 

länder som formar den internationella energipolitiska och därmed även den svenska spel-

planen och som i mycket stor utsträckning styr över såväl utbud som efterfrågan av fler-

talet energikällor. Det finns dessutom möjligheter att i specifika fall lära av både fram-

gångar och misslyckanden även när många av ramförutsättningarna skiljer sig åt. 

3.1 Omvärldens betydelse för svensk energipolitik 

Utöver de huvudsakligen inhemska utmaningar som diskuterats ovan finns ett antal fakto-

rer på de globala energimarknaderna som kommer att påverka Sverige och den svenska 

energipolitikens utformning. Priser på fossil energi och ambitionsnivån i den Europeiska 

respektive den internationella klimatpolitiken är exempel på sådana faktorer.  

Ser vi tillbaka på den historiska utvecklingen har priset på många råvaror ökat markant 

sedan början av 2000-talet.
34

 Priset på olja har till exempel ökat från en nivå på cirka 20–

40 USD/fat under slutet på 1990-talet till cirka 100 USD/fat sedan 2005. Under sommaren 

och hösten 2014 föll oljepriset dock markant, vilket beror dels på fallande efterfrågan till 

följd av avtagande ekonomisk tillväxt i framförallt Asien och Europa och på ett ökat utbud 

av framförallt okonventionell gas och olja från skifferfyndigheterna i USA. Ytterligare en 

central faktor har varit av mer maktpolitisk karaktär, nämligen Saudiarabiens strategi att 

trots det fallande oljepriset strypa produktionen.
35

 Detta kom som en överraskning för de 

flesta och fick oljepriset att falla till omkring $40 per fat i februari 2015. Det bör under-

strykas att IEA, liksom många andra analytiker, förutspår att den långsiktiga trenden med 

stigande oljepriser kommer att hålla i sig.
36

 

Oavsett vilket har Sverige mycket begränsade, för att inte säga obefintliga, möjligheter att 

påverka de internationella priserna på, exempelvis, olja. Istället måste energipolitiken, 

liksom andra politikområden, anpassas till de upp- och nedgångar som troligen kommer att 

uppstå också i framtiden.  

Stigande priser leder, med en fördröjning, i första hand till högre bränslekostnader inom 

transportsektorn och industrin. Detta innebär ett tryck på företag. Eftersom producenterna i 

hög utsträckning övervältrar de högre kostnaderna på sina kunder, kommer konsumenter 

att effektivisera och investera i alternativa energislag där så är möjligt. Skatter och priser 

verkar i detta fall i samma riktning – mot ökad energieffektivisering och ökad användning 

av förnybar energi. Den senaste utvecklingen med fallande priser har motsatt effekt och 

                                                 
34 Tillväxtanalys (2014), ”Förutsättning för grön strukturomvandling – en syntesrapport” 
35 För en ingående diskussion om oljeprisets utveckling rekommenderas: 

http://www.vox.com/2014/12/16/7401705/oil-prices-falling, besökt 2015-02-06 
36 IEA (2014), ”World Energy Outlook 2014”. 

http://www.vox.com/2014/12/16/7401705/oil-prices-falling
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leder till ett svagare omställningstryck, och samtidigt till en högre BNP-tillväxt. Om detta 

fortsätter under lång tid kan skärpningar av styrmedel som justerar kostnaderna för företag 

och konsumenter uppåt att bli nödvändiga för att de energi- och klimatpolitiska målen ska 

nås (samt för att säkerställa skatteinkomster). Höjningar av energiskatter genomfördes 

också i flera europeiska länder under hösten 2014. 

Parallellt med oljeprisets variationer har kostnaden för förnybara energikällor fallit stadigt 

på grund av investeringar som skett i andra länder, i synnerhet i Tyskland och Kina. Detta 

minskar kostnaden för att nå ett givet mål för förnybar energiproduktion och illustrerar 

betydelsen av de positiva spridningseffekter som investeringar i ny kunskap och innovation 

har på energiområdet.  

Slutligen har andra länders ambitionsnivå i energi- och klimatpolitiken, liksom utveckling-

en i de internationella klimatförhandlingarna, också en avgörande betydelse för Sveriges 

förutsättningar och handlingsutrymme vad gäller utformningen av energipolitiken fram-

över. Med en ambitiös internationell klimatregim kan priset på fossila bränslen pressas 

uppåt av exempelvis högre CO2-skatter samtidigt som investeringar i förnybar energi 

sänker efterfrågan på densamma och därmed utgör en dämpande effekt på priset. Netto-

effekten är svår att förutse men kommer att spela stor roll för valet av styrmedel, deras 

implementering och för politikens förväntade effekter.  

 

Oljepriset  

Upp 

 Lägre tillväxt 

 Större omställningstryck mot ökad energieffektivitet och 
utbyggnad av förnybar energi 

 Lägre kostnader för att nå långsiktiga energimålsättningar 

Ner 

 Högre kostnader för att nå långsiktiga energimålsättningar 

 Högre tillväxt 

 Svagare omställningstryck mot ökad energieffektivitet och 
utbyggnad av förnybar energi 

Global 
klimatpolitik 

Ambitiös 
 Ökade investeringar i ny energiteknik 

 Lägre kostnader för förnybar energi, lagringsteknik etc. 

Enligt 
nuvarande 
prognoser 

 Högre kostnader för förnybar energi, lagringsteknik etc. 

 Lägre (jämfört med ett mer ambitiöst scenario) investeringar i 
ny energiteknik 

Europeisk 
energipolitik 

Harmoniserad 

 Mer kostnadseffektiv utbyggnad av ny energiteknik och 
överföring mellan regioner i Europa 

 Lägre energipriser 

 Ökad flexibilitet både av produktion och konsumtion 

 Goda möjligheter till export av överskottsel till övriga Europa 

Fragmenterad 

 Mer kostsam utbyggnad av ny energiteknik och överföring 
mellan regioner i Europa 

 Högre och mer volatila energipriser 

 Minskad flexibilitet både av produktion och konsumtion 

 Begränsade möjligheter till export av överskottsel till övriga 
Europa 

Tabell 3 Schematisk bild över några internationella energitrender och deras koppling till Sveriges 
energiutmaningar 

Källa: Copenhagen Economics 
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Gemensamt för många länder i Europa är att energipolitiken riktas mot en utfasning av 

fossila bränslen. Men även om storskaliga satsningar sker, ses den fossila energin fort-

farande som ekonomiskt fördelaktig. I Danmark fortgår industrins och transportsektorns 

stora beroende av kol och olja, i Storbritannien görs satsningar på den kontroversiella 

skiffergasen och i Tyskland ses kolkraft som en viktig grund för att klara den ekonomiska 

tillväxten, samtidigt som man avvecklar kärnkraften. Till skillnad från Tyskland ligger 

fokus i Japan på att återinföra kärnkraften efter Fukushimakatastrofen våren 2011. Efter 

katastrofen har Japan varit beroende av import av olja, kol och flytande naturgas.  

Japans fokus på att öka den inhemska produktionen av energi delas även av Kina, Brasilien 

och Indien. För att möta efterfrågan och för att kunna säkerställa en trygg energiförsörjning 

är man därmed beredd att använda både fossila som förnybara energislag i dagsläget.  

I takt med att den inhemska produktionen fått ett ökat fokus, uppkommer även fler regle-

ringar, där exempelvis Kina, USA och Japan genom utökad kontroll vill se över och 

minska riskerna med kärnkraften. USA har även fått igenom en nationellt övergripande 

reglering där gränser angetts för utsläpp av farliga luftpartiklar, inklusive koldioxid från 

kolkraftverk. Nationella miljöregleringar är något som annars visat sig svårt i federala 

USA. Vidare visar dessa exempel på hur folkhälsan kan komma att utgöra en avgörande 

del i utformningen av energipolitiken i flertalet länder. 

I Kina ser vi ett fortsatt fokus på ekonomisk tillväxt om än i lägre takt än under de senaste 

15 åren. På kort sikt kommer det att kräva en ökning av framförallt kolkraft, men även gas 

och olja. Men samtidigt finns även ett långsiktigt fokus mot att bryta beroendet av fossila 

bränslen då det anses vara miljömässigt, ekonomiskt och säkerhetspolitiskt riskabelt. Här 

har ytterligare nationella regleringar och målsättningar etablerats.
37

 

Att förstå dessa förändringar och deras effekter på Sveriges förutsättningar att bedriva en 

effektiv energipolitik är centralt – och det blir förmodligen än viktigare framöver. I resten 

av kapitlet riktas emellertid fokus mer ingående på de olika policyexperiment som etable-

rats för att främja en grön omställning. De länder som huvudsak ligger till grund för 

diskussionen är Brasilien, Indien, Japan, Kina, Sydkorea, USA samt ett flertal länder i 

Europa, såsom Danmark, Tyskland och Storbritannien.  

3.2 Politik för framtidens energilösningar – stimulans i 
innovationskedjans olika delar 

Utgångspunkten är, som beskrivits i kapitel 1, att innovationspolitiken ser olika ut i olika 

faser av teknikutvecklingen och att en ändamålsenlig kombination av styrmedel och 

insatser krävs för att politiken ska bli både verksam och kostnadseffektiv. Det behövs 

åtgärder för att stimulera ett ökat utbud och en ökad efterfrågan av ny energiteknik, samt 

insatser för att överbrygga gapet däremellan. Vilka instrument har använts? Vad är 

erfarenheterna? Avsnitt ger en översiktlig bild av hur andra länder resonerar kring och 

använder olika instrument och styrmedel för att stimulera olika delar av energiinnovations-

kedjan. I kapitel 4 används denna bild för att dra slutsatser av relevans för Sveriges fram-

tida energipolitik. 

                                                 
37 Tillväxtanalys, PM 2014:05 Politik för framtidens energisystem – bortom 2020 – En internationell utblick 
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3.2.1 Erfarenheter av policyexperiment för öka utbudet av förnybar 
teknik 

Grundläggande ser de energipolitiska målsättningarna relativt lika ut för alla de länder som 

ingår i denna rapport. Det handlar om att trygga en stabil energiförsörjning till konkurrens-

kraftiga priser. Dessutom betonar flertalet, framförallt de mer utvecklade länderna, även 

behovet av att värna miljön genom att gradvis fasa ut den fossila energin. Kraftigt försäm-

rad luftkvalitet i exempelvis Kinas och Indiens växande storstäder driver på denna tendens. 

Oavsett hänsynen om miljön är dock fossiloberoende en prioritet eftersom det ses som en 

risk att vara utsatt för internationella prisfluktuationer och konkurrens om ett begränsat 

utbud.  

Mot denna bakgrund är det inte förvånande att samtliga länder investerar stora belopp i att 

utveckla olika alternativa energislag. Den förnybara energin, i huvudsak vind- och solkraft 

samt storskalig vattenkraft, dominerar men fortfarande spelar kärnkraft en inte försumbar 

roll och allt mer offentliga forskningsmedel investeras inom detta område. 

Ny teknik som kan lösa framtidens energiutmaningar kräver ny kunskap samt strukturer 

som gör att denna kunskap når ut från de akademiska miljöer där tekniken ofta uppstår. En 

viktig fråga är hur olika länder väljer att prioritera mellan otaliga alternativa användnings-

områden för de begränsade resurser som finns till förfogande. Själva prioriteringsproces-

serna ser väldigt olika ut inom länderna, vilket också avspeglas i utformningar av de 

insatser som genomförs för forskning och innovation på energiområdet.  

Sammanfattningsvis visar Tillväxtanalys genomgång på några generella mönster för hur politik 

för ett ökat utbud av ny kunskap och nya teknologier organiseras i olika länder: 

 Energiforskningen styrs ofta mot områden som bedöms som strategiskt viktiga för landets 

ekonomiska utveckling på sikt. Som underlag för att göra denna prioritering använder flera 

länder systematiskt scenarioarbete och omfattande framtidsstudier. I dessa processer är 

framförallt de stora företagen mycket delaktiga. Tyskland, Japan och Kina är tre särskilt 

tydliga exempel på detta. 

 Slutna processer, ”tyst” kunskap och personliga relationer spelar stor roll . Stora företag, 

tunga akademiska institutioner och seniora regeringstjänstemän med stor ”tyst kunskap” har 

ofta ett stort inflytande på design av processer och inriktningen i energiforskningen. Detta 

skapar kontinuitet och underlättar kunskapsöverföring mellan olika initiativ över tid, men kan 

också skapa bristande transparens och ytterligare förstärka tendenser till spårberoende.  

 Prioriteringarna styrs till stor del av etablerade industristrukturer och kunskapsområden. 

Mindre företag och nya innovativa idéer kan därmed ha svårt att komma fram, vilket innebär 

ett hinder för de mer omfattande strukturomvandlingar som behövs för att lösa framtidens 

energiutmaningar.  

Energiforskningen styrs mot näringspolitiskt prioriterade områden 

När det gäller detaljerna i de olika ländernas inriktning präglas den naturligtvis av natio-

nella prioriteringar av olika slag. Som underlag har flertalet länder tagit fram breda fram-

tidsanalyser, såväl inom energiområdet som för samhällsutvecklingen i stort. Finska Tekes 

och Finlands Akademi arbetar systematiskt med framtidsstudier som utgångspunkt. Tysk-

land genomförde breda analyser av energitrender fram till år 2050 inför det sjätte energi-
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forskningsprogrammet. Även i USA, Japan, Kanada och Sydkorea är detta ett viktigt 

underlag för prioriteringarna inom forskning och investeringar inom energiområdet.  

Tyskland är det kanske tydligaste exemplet på hur energiforskningen utformas för att 

understödja en bred politisk agenda och investeringarna riktas tydligt mot de områden som 

stödjer Energiewende. Här dominerar således FoU-budgeten av förnybar energi, i synner-

het sol och vindkraft, energieffektivitet och fusionsenergi. Stödet till förnybar energi har 

mer än fördubblats sedan 2006, liksom stödet till energieffektivitet. Dessa två områden står 

nu för över 70 procent av stödet till energiforskning.  

Detta fokus på de näringspolitiska konsekvenserna av energipolitiken återfinns i de flesta 

länder och energiforskningen styrs mer ofta än inte mot de teknikområden där man redan 

har starka privata företag. Ett särskilt tydligt exempel på det är Sydkorea där har man valt 

att rikta mycket av sin forskning mot så kallade energilagringssystem (energy storage 

systems, ESS) och smarta IKT-lösningar. Detta är i linje med presidentens vision om att 

skapa en kreativ ekonomi som utnyttjar landets ledande ställning som inom internet- och 

telekomsektorn.
38

 

Andra exempel är Finland som satsar en stor del av energiforskningen på biobränslen för 

att utnyttja sina stora tillgångar av biomassa, Brasilien, vars ställning som världsledande 

inom etanol från sockerrör byggts upp under lång tid och med hjälp av mycket stora 

statliga FoU-satsningar
39

 och Tyskland som fokuserar mycket på forskning och utveckling 

av teknologier kopplade till elbilar för att försäkra sig om att landets bilproducenter ska 

kunna behålla en ledande ställning på personbilsmarknaden. 

Slutna processer, ”tyst” kunskap och personliga relationer spelar stor roll 

Trots de breda underlag och framtidsanalyser som ofta ligger till grund för prioriteringarna 

inom energiforskningen, är det som regel en relativt liten krets av personer som fattar de 

avgörande besluten. Framförallt är de stora industri- och energiföretagen och framstående 

akademiska aktörer väl representerade, medan mindre företag, miljöorganisationer och 

andra ”externa” aktörer generellt sett ges mycket litet utrymme.  

I flera av länderna har tjänstemän på departement och myndigheter ett betydande infly-

tande på inriktningen i energiforskningen. I analysen av det tyska prioriteringsarbetet 

beskrivs till exempel hur ett hundratal tjänstemän med stor ”tyst kunskap” och omfattande 

nätverk samråder och ibland är oeniga om vart pengarna ska gå. De informella kontakterna 

mellan dessa tjänstemän och andra aktörer är en central del av prioriteringsprocesserna.  

Kanada är i viss mån ett undantag. I provinsen British Columbia använde exempelvis 

näringsdepartementet i januari 2014 en öppen förfrågan om inspel till den då kommande 

nationella strategin för samtliga kanadensare. Kommunikationen skedde via hemsidor, 

epost och sociala medier. Vem som helst kunde, genom att besöka en särskild hemsida och 

svara på ett antal frågor, lämna sina förslag och ge synpunkter på övergripande priorite-

ringar, implementering och en lång rad detaljer gällande strategins inriktning. De svar som 

                                                 
38 Tillväxtanalys (2014g), Policies for a Sustainable Energy System – South Korea, Underlagsrapport till PM 

2014:05 
39 Tillväxtanalys (2014h), Energy Policy in Brazil – Perspectives for the medium and long term. 

Underlagsrapport till PM 2014:05 
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kommer in bearbetades och sammanställdes sedan av ett sekretariat och har i relativt stor 

utsträckning reflekterats i den nya strategin.
40

 

Svårframkomligt för nyetablerade företag och innovationer 

En tydlig observation är att processerna och formerna för forskning och kunskapsutveck-

ling spelar en avgörande roll, både för forskningens inriktning och dess avtryck i form av 

nya energilösningar och innovationer. Exempelvis tycks en hög grad av samverkan mellan 

offentliga och privata aktörer också leda till en hög grad av nyttiggörande, men också till 

ett fokus som i stor utsträckning reflekterar landets redan etablerade branschstruktur och 

kompetensprofil. Sydkorea, Japan och Kina är tre tydliga exempel på detta. Här har de 

stora multinationella teknikföretagen ett mycket stort inflytande över den offentliga FoU-

budgeten, med resultatet att dessa också får ta del av en stor del av de offentliga medel som 

betalas ut. Detta kan naturligtvis vara en fördel då forskningsmedlen används i redan 

pågående processer och får en naturlig brygga till kommersialisering och innovation.  

Samtidigt kan detta angreppssätt innebära en risk för att nya idéer och aktörer inte ges till-

räckligt mycket utrymme. Små- och medelstora företag, som vi vet ofta står för mer ban-

brytande innovationer, får svårare att hävda sig då de inte inkluderas i de formella priori-

teringsprocesserna. USA och Kanada är exempel på länder som aktivt involverar bredare 

grupper av intressenter i designen av sina offentliga FoU-strategier och program. I någon 

mån avspeglas detta också i mindre strömlinjeformade processer liksom i en bredare 

inriktning. Vilka av dessa övergripande angreppssätt som är mest ändamålsenliga går inte 

att ge svar på i dagsläget, men sannolikt finns det något att lära för Sverige av dem båda. 

3.2.2 Erfarenheter av policyexperiment för en ökad efterfrågan på 
dagens lösningar genom prissättningsmekanismer och direkta stöd 

För att nyttiggöra den kunskap som utvecklas genom forskning och utveckling krävs 

utöver ny kunskap och teknik också styrmedel som skapar efterfrågan och möjligheter till 

kommersialisering. En kombination av technology push och demand pull är också vad fler-

talet länder eftersträvar. Det är också tydligt att många länder har en ambition att stötta 

teknikutveckling genom hela mognadsfasen och en principiell kunskap om hur olika styr-

medel bör komplettera varandra. Politiska realiteter och kortsiktiga ekonomiska hänsyn gör 

dock att det man i regel inte kan genomföra de reformer som behövs, och istället etableras 

olika ineffektiva lösningar. Detta gör energiomställningen dyrare och mer utdragen än den 

behöver vara, och skapar i förlängningen negativa ekonomiska effekter och försvagad 

konkurrenskraft.
41

  

                                                 
40 Tillväxtanalys (2014a) Prioriteringsprocesser för offentlig forskning och innovation inom energiområdet 

– en internationell utblick, PM 2014:04 
41 New Climate Economy (2014) Better Growth, better climate – the New Climate Economy report. 
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Sammanfattningsvis visar Tillväxtanalys genomgång på följande generella observationer när det 

gäller politik för en ökad efterfrågan på framtidens energiteknik: 

 Energi- och koldioxidskatter är som regel för låga för att skapa tydliga drivkrafter för investe-

ringar. Till detta kommer i många länder subventioner av fossil energi som ytterligare 

försämrar möjligheterna för energieffektivitet och förnybar energi att utvecklas.  

 Instabila spelregler gör i många länder marknaden för förnybar energi volatil och ökar risken 

för investerare. Detta leder dels till uteblivna investeringar men också till en högre riskpremie 

och därmed till en ökad kostnad för att nå de energi- och klimatpolitiska målsättningarna.  

 Elcertifikat och inmatningstariffer används av flertalet länder för att öka efterfrågan på förny-

bar energi. Generellt leder båda dessa instrument till en kraftigt ökat kapacitetsutbyggnad, 

men när det gäller drivkrafterna för innovation är inmatningstariffer ett bättre alternativ.  

 Ett resultat av de direkta stöden till förnybar energi är stigande elpriser. Detta kan vara 

problematiskt för industrins konkurrenskraft och riskerar att leda till bristande acceptans. 

Genom smart design och implementering av instrument går det dock sätt att hantera både 

kostnadsökningarna i sig och riskerna för en negativ opinion. Erfarenheterna i Tyskland brukar 

framhållas som ett lärorikt exempel.  

Låga energi- och koldioxidskatter samt subventioner av fossil energi hämmar 
efterfrågan på förnybar energi 

Generella skatter som sätter ett pris på utsläpp av växthusgaser och andra föroreningar är 

teoretiskt sett det mest effektiva för att åstadkomma en bred efterfrågan på både förnybar 

energi och på mer energieffektiva lösningar. Om de fossila energislagen får bära sina full-

ständiga kostnader utjämnas spelplanen mellan energislagen och den förnybara energin 

kan konkurrera på lika villkor. Det finns också många exempel på denna typ av instrument 

i de länder som beaktas här, men nivåerna varierar kraftigt (se Figur 6) och generellt sett 

är nivån av politiska och ekonomiska skäl sällan tillräckligt hög för att fullständigt täcka de 

negativa externa effekter som den fossila energin skapar.  

Dessutom är subventioner av fossila bränslen vanliga, vilket innebär ytterligare en tydlig 

konkurrensnackdel för förnybar energi samt även minskade incitament att investera i 

energieffektiviseringsåtgärder. Subventionerna är mest utbredda i mindre utvecklade 

ekonomier och motiveras här både av hänsyn om fattiga medborgare som inte har råd att 

betala marknadsmässiga priser och av att den inhemska industrin behöver låga energipriser 

för att konkurrera på de internationella marknaderna. Indien och Kina hör till de länder 

som ger störst subventioner i absoluta tal
42

, men även i exempelvis Storbritannien får den 

fossila energisektorn omfattande subventioner. Framförallt sker detta genom stöd till före-

tag som borrar efter olja och gas på havsbotten. Under 2011 uppgick stöden till 2,6 miljar-

der pund, i samma storleksordning som den övre gränsen för stöd till förnybar energi på 

3,3 miljarder pund under 2014–2015.
43

 Även i Brasilien har artificiellt låga priser på fossil 

energi hämmat investeringarna i förnybara alternativ. Här har en reglering av bensinpriset 

införts, i syfte att bromsa den stigande inflationen, samtidigt som etanolmarknaden är i 

                                                 
42 Enligt internationella energiorganet IEAs databas över fossilbränslesubventioner: 

http://www.iea.org/subsidy/index.html, besökt 2015-02-02. 
43 Tillväxtanalys (2014i), Sustainable Energy in the United Kingdom - Frameworks, policies, and measures 

http://www.iea.org/subsidy/index.html
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stort sett helt avreglerad. Detta skapar en tydlig konkurrensfördel för bensin som 

fordonsbränsle och etanolinvesteringarna har avstannat.  

 

Figur 6 Genomsnittliga effektiva skattesatser på koldioxid för samtliga slutanvändare i ett urval av länder, 
2013 

Källa: OECD (2013a) – Taxing energy use: A graphical analysis 

 

Figur 7 Adderad vindkraftskapacitet i USA 1998–2013, GW 

Källa: Tillväxtanalys (2014j) samt American Wind Energy Association44 

                                                 
44 http://www.awea.org/Advocacy/Content.aspx?ItemNumber=797, besökt 2015-02-03 
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Omvänt kan dock även skattelättnader användas för att styra produktionen av el mot 

förnybar energi. Ett illustrativt exempel är PTC (Production Tax Credit)-systemet i USA. 

Under PTC har producenter av förnybar elektricitet rätt att göra skatteavdrag på motsva-

rande cirka 180 SEK/MWh (vindkraft, geotermisk energi samt viss bioenergi) respektive 

90 SEK/MWh (alla andra förnybara energislag). Systemet har, på gott och ont, varit en 

central drivkraft bakom utbyggnaden av förnybar elproduktion i USA. Politisk oenighet 

har gjort att PTC har präglats av osäkerhet och helt upphört vissa år. Figur 7 ovan visar 

tydligt vilken avgörande effekt detta haft på investeringsviljan, i det här fallet i vindkrafts-

kapacitet. Utbyggnaden har under de fyra år när PTC legat nere (2000, 2002, 2004 och 

2013) i stort sett upphört och generellt kan sägas att systemet inneburit en hög nivå av 

osäkerhet för producenterna, något som haft en negativ inverkan på investeringsviljan i 

förnybar energi generellt.
45

 

Elcertifikat och inmatningstariffer främjar efterfrågan på förnybar energi 

I frånvaron av stabila skatteincitament som skapar drivkrafter för investeringar i förnybar 

energi har flertalet länder lanserat andra typer av prisbaserade styrmedel. Inmatningstarif-

fer (Feed-in-Tariff, FiT) och olika elcertifikatsystem är vanligt förekommande.  

Det tyska FiT-systemet ses av många som ett framgångsexempel och har inneburit att 

landet sett en av de snabbaste utbyggnadstakterna av förnybar energi i världen. Den förny-

bara energins andel av den totala elkonsumtionen har ökat från drygt 6 procent år 2000 till 

över 25 procent år 2013
46

. Kostnaden per producerad kWh har samtidigt minskat kraftigt 

för flera teknikslag och ligger idag när marknadspriset för konventionellt producerad elek-

tricitet (grid parity), till stor del tack vare systemet med inmatningstariffer (FiT). Även i 

andra länder som har introducerat FiT-system, såsom Japan och Storbritannien, går trenden 

i samma riktning. Från augusti 2014 har stödsystemet reformerats. Istället för att stödnivån 

för varje energikälla bestäms av tyska staten fastställs golv- och taknivåer för produktion 

där stödnivån blir högre om produktionsvolymen ligger under golvet och lägre om den 

ligger över taket. Från 2017 ska även stödsystemet till ny solkraftsproduktion göras om så 

att el upphandlas av elföretag eller säljs på elmarknaden vilket därmed sätter priset på den 

sålda elen. En marknadsbonus utbetalas till producenterna vars storlek kommer vara base-

rad på FiT. Det nuvarande stödsystemet kommer endast finnas kvar för småskaliga produ-

center.
47

 

Ett alternativ till inmatningstariffer är som sagt elcertifikat, där teknikneutralitet och kost-

nadseffektivitet står i centrum. Utöver Sverige har exempelvis Storbritannien (man har 

både FiT och elcertifikat) och Italien infört denna typ av stöd för produktion förnybar 

elektricitet, och Sydkorea har nyligen gått över från ett FiT till elcertifikat. Som figuren 

nedan visar har utbyggnadstakten för förnybar energi varit mycket snabb i framförallt 

Tyskland och Storbritannien sedan länderna införde sina stödsystem i början av 1990-talet. 

I Tyskland syns också tydligt att utbyggnadstakten accelererar runt år 2000 och 2004, då 

energilagstiftningen skärptes ytterligare. I Japan och Sydkorea är fortfarande stödsystemen 

relativt nya och har ännu inte börjat ge någon dramatisk effekt på utbyggnadstakten.  

                                                 
45 http://www.forbes.com/sites/kensilverstein/2014/12/09/should-wind-energys-production-tax-credit-get-a-

break/, besökt 2015-02-11 
46 http://www.germany.info/Vertretung/usa/en/__pr/P__Wash/2014/03/26-Energy.html , besökt sön 25 januari 

2015 
47 Powermag (2014) Germany reforms renewable energy laws. (2014-08-01). Hämtad 2015-02-10: 

http://www.powermag.com/germany-reforms-renewable-energy-laws/?printmode=1 

http://www.forbes.com/sites/kensilverstein/2014/12/09/should-wind-energys-production-tax-credit-get-a-break/
http://www.forbes.com/sites/kensilverstein/2014/12/09/should-wind-energys-production-tax-credit-get-a-break/
http://www.germany.info/Vertretung/usa/en/__pr/P__Wash/2014/03/26-Energy.html
http://www.powermag.com/germany-reforms-renewable-energy-laws/?printmode=1
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Några detaljer i utformningen av FiT-systemen har varit avgörande för framgångarna. 

Särskilt viktigt är att den förnybara elektriciteten har prioritet i elnätet och att stödnivåerna 

anpassas efter de olika teknologiernas faktiska produktionskostnader. På så sätt garanteras 

både efterfrågan och kostnadstäckning för producenterna av förnybar elektricitet, vilket 

bidrar till stabilitet och riskminimering för investerare – i synnerhet när det gäller teknik 

som annars inte kunnat konkurrera med etablerade alternativ. Som innovationspolitiskt 

instrument har således FiT flera fördelar, i första hand när det gäller att skapa en stabil 

marknad och efterfrågan som både bidrar till snabb utbyggnad och till drivkrafter för 

investeringar i ny kunskap. 

Spaniens erfarenheter visar dock på betydelsen av stabila spelregler och en långsiktighet i 

utformningen av riktade styrmedel. Marknaden för solenergi tog fart efter att ett generöst 

stödsystem, inspirerat av det Tyska FiT-systemet, sjösattes i mitten av 00-talet. År 2008 

stod Spanien för halva den globala kapacitetsutbyggnaden av solceller. I finanskrisens köl-

vatten drogs stödet tillbaka, vilket fick till följd att marknaden imploderade. Redan år 2009 

var efterfrågan på solceller nere på de låga nivåer som gällde före 2007. Flera faktorer låg 

bakom kraschen, i synnerhet landets pristak på energi vilket skapade snabbt växande 

offentliga utgifter och till slut gjorde hela energipolitiken ohållbar.
48

 

 

Figur 8 Andel förnybar energi i sammanlagd energiproduktion 

Källa: Enerdata 

Energipolitikens kostnadssida i fokus 

Å andra sidan medför också dessa stödsystem som regel en ökad kostnad för elkonsumen-

terna och i viss mån även för de offentliga finanserna. Aktuella bedömningar visar till 

exempel att kostnaderna för utbyggnaden av förnybar energi i Tyskland de kommande 

tjugo åren kan uppgå till så mycket som tusen miljarder euro (9 400 miljarder SEK med 

dagens växelkurs). Denna kostnad hamnar i slutändan på de tyska hushållen och landets 

elpris är redan ett av de högsta i världen, se Figur 9. 

Under hösten 2014 genomfördes ett antal reformer för att minska systemets kostnader och 

trycket uppåt på elpriserna. Dessa reformer har dock redan kritiserats som otillräckliga och 

                                                 
48 del Rio, Mir-Artigues (2014) A Cautionary Tale: Spain's Solar PV Investment Bubble, International Institute 

for Sustainable Development. 
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fler ändringar är redan planerade. Mycket talar för att FiT-systemet kommer att fasas ut 

gradvis under de kommande åren och ersättas med andra, mer konkurrensbaserade, stöd 

för utbyggnad av förnybar energi.
49

  

Intressant med det tyska exemplet i detta sammanhang är att det folkliga stödet för energi-

omställningen, Energiewende, alltjämt är starkt . En förklaring är troligen att regeringen 

och dess myndigheter bedrivit en aktiv kampanj för att förankra såväl politikens utgångs-

punkter och målsättningar som dess utformning och implementering. Antalet producenter 

av förnybar el har ökat kraftigt och andelen av den totala förnybara energiproduktionen 

som utgörs av privata hushåll har stigit till över 40 procent. Motsvarande insatser återfinns 

i Danmark, och även här av stödet för den allmänna inriktningen i energipolitiken relativt 

starkt.  

 

Figur 9 Elpriser för hushåll, USD/MWh 

Källa: OECD (2014) Energy prices and taxes: Quarterly statistics”. 3rd Quarter 2014. 

Även i Storbritannien stiger kostnaderna för landets program för förnybar energi snabbt 

och mot nivåer som möter motstånd. Enligt Department of Energy and Climate Change 

uppgick den årliga kostnaden till drygt 2 miljarder pund för 2013, 2,5 miljarder pund för 

2014 och drygt 3 miljarder pund 2015 för att därefter fördubblas till 2020. Den ackumule-

rade kostnaden beräknas då att vara drygt 40 miljarder pund (ca 400 miljarder SEK med 

dagens växelkurs) och ungefär 100 miljarder pund 2030 (ca 1000 miljarder). Här drivs 

kostnaderna upp av mycket höga stödnivåer till havsbaserad vindkraft och vissa typer av 

solcellsanläggningar.  

I Indien hittar vi ett intressant exempel på hur kostnadsutmaningen kan hanteras. Inom 

ramen för det omfattande statliga programmet National Solar Mission, med syfte att öka 

den installerade solenergikapaciteten från dagens knappt 10 000 MW till 100 000 MW till 

2022, används så kallade omvänd auktionering. Detta innebär att entreprenörer konkurrerar 

med varandra om de projekt som finansieras via det statliga programmet. Den aktör som 

erbjuder lägst pris ges kontraktet och dessutom en prisgaranti över 10–15 år.  

                                                 
49 http://www.aicgs.org/issue/the-reform-of-the-germany-renewable-energy-act-in-2014/, besökt 2015-02-11 
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En liknande marknadskonform lösning finns i Kalifornien där den så kallade Renewable 

Auction Mechanism (RAM) infördes i december 2010. Systemet är, enligt samma princip 

som ovan, en omvänd auktion där de etablerade elbolagen konkurrerar med varandra om 

andelar av den totala kvoten förnybar elektricitet. Syftet är att skapa ett enkelt och transpa-

rent system som samtligt garanterar lägsta möjliga kostnad för skattebetalarna i delstaten.
50

  

Regleringar och standarder kan skapa drivkrafter till bred implementering av 
ny teknik 

Regleringar och standarder används ofta i kombination med andra mer incitamentsdrivna 

instrument för att påverka energianvändningen. Ett exempel där regleringar används för att 

driva energiutvecklingen framåt är Danmark, där uppvärmning, ventilation och belysning 

av byggnader står för mellan 30 och 40 procent av landets totala energikonsumtion. Därför 

har man valt prioritera energieffektivisering av byggnader för att minska sin energikon-

sumtion. Regleringen för energihushållning tillhör de strängaste i världen. Visionen är att 

husen på sikt ska producera mer energi än vad de gör av med.  

Japan är en föregångare när det gäller användningen av standarder för att driva på teknik-

utveckling generellt, och det gäller även på energiområdet. Det så kallade Top Runner-

programmet startade 1998 och är ett sätt att genom konkurrens sätta standard för energi-

effektivitet hos ett antal utvalda produkter, baserat på de mest energieffektiva produkterna 

på marknaden. Hittills finns cirka 27 produktkategorier för vilka det finns en ”Top Runner 

standard”. Den senaste gäller LED-belysning, från september 2013. Inom varje kategori 

väljs marknadens bästa produkt som standard, till vilken andra produkter måste anpassa sig 

inom loppet av några år. Belöningen för de produkter som väljs som ”Top Runner” är äran, 

en informell bekräftelse. Top Runner kan ses som ett exempel på ”effektivitet till varje 

pris”, och får betecknas som framgångsrikt i hur det drivit energieffektiva produkter och 

fordon – åtminstone på den inhemska marknaden.  

I USA har bränsleekonomistandarderna CAFE (Corporate Average Fuel Economy), med-

fört att bilar som produceras i landet blivit mer bränslesnåla. Då höga bränsleskatter varit 

svåra att genomföra politiskt har landet infört standarder som biltillverkare måste leva upp 

till för att minska beroendet av importerad olja. De nuvarande standarderna gäller fram till 

2025 och innebär att bilar maximalt får släppa ut 160 gram koldioxid per kilometer, att 

jämföra med nivåerna i EU där motsvarande standarder kommer vara 95 gram koldioxid 

per kilometer 2021. Om producenterna inte lever upp till standarderna bötfälls de.
51

  

3.3 Sammanfattning  

Beskrivningen av de olika policyexperimenten visar på en stor mångfald. Samtidigt är 

såväl policymix som enskilda instrument i betydande utsträckning bundna i de enskilda 

ländernas specifika utmaningar och utvecklingsnivå. Det bör också påpekas att utvärde-

ringar av de olika insatsernas och åtgärdernas effekter ännu är i sin linda. 

Men även om länderna skiljer sig åt i många dimensioner är vissa utmaningar och förut-

sättningar ändå gemensamma. Genomgången visar på såväl möjligheter som utmaningar 

för energipolitiken när det gäller att skapa förutsättningar för teknikutveckling och innova-

tion. Tre observationer sticker ut som särskilt avgörande:  

                                                 
50 http://www.energy.gov/savings/renewable-auction-mechanism-ram-california, besökt 2015-02-11 
51 Tillväxtanalys (2014j) Policies for a Sustainable Energy System in the US, Underlagsrapport till PM 2014:05 

http://www.energy.gov/savings/renewable-auction-mechanism-ram-california
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• Den avgörande rollen av stabila spelregler och institutioner  

• Vikten av en balanserad avvägning mellan kortsiktig kostnadseffektivitet och 

långsiktig måluppfyllelse.  

• Vikten av balans mellan etablerade intressen och långsiktiga utmanande målsättningar.  

Dessa observationer utvecklas och kopplas till den svenska kontexten i nästa kapitel.  
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4 Lärdomar för den svenska energipolitiken 

De globala energisystemen behöver under kommande decennier genomgå en betydande 

omvandling. Fossil energi behöver ersättas med icke-fossil, industrier, transporter och 

hushåll behöver bli mer energieffektiva och det behövs nya smarta nät och affärsmodeller 

som kan balansera efterfrågan med utbud på ett effektivt sätt. Denna omställning sker inte 

av sig själv, särskilt inte med låga oljepriser.
52

 Investeringsgapet är redan stort, och det 

växer framåt i tiden (Figur 10). Det gäller även för den svenska utvecklingen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Som konstaterats inledningsvis kommer de svenska energipolitiska målen till 2020 med all 

sannolikhet att nås. Bortom 2020 växer dock nya utmaningar fram som är kopplade till den 

långsiktiga visionen om ett svenskt energisystem som är oberoende av fossila bränslen och 

som är konkurrenskraftigt. Givet erfarenheterna av de internationella policyexperimenten 

diskuteras i detta avslutande kapitel vilken roll som specifika FoI-insatser kan spela för den 

svenska energiomställningen. 

4.1 Lärdomar från policyexperiment i andra länder  

Olika marknadsmisslyckanden leder till att investerare uppfattar investeringar i ny grön 

teknik som mindre lönsamma än de faktiskt är för samhället i stort. Man kan beskriva det 

som en ekonomisk investeringsbarriär som bottnar i felaktig prissättning. Staten har där-

med en viktig roll att genom olika ekonomiska styrmedel justera relativpriserna så att de 

bättre reflekterar de verkliga samhällsekonomiska kostnader och nyttor som olika aktivi-

teter medför. Utifrån diskussionen i kapitel tre framträder även ytterligare investerings-

barriärer som spelar en betydande roll när det gäller en hållbar energiomställning. Särskilt 

tydligt är hur bristen på stabilitet i institutioner och styrmedel skapar en policyrisk, som 

exempelvis i fallet med Spaniens tidigare stöd till solceller och USAs produktionsstöd PTC 

som varierat kraftigt upp och ner från år till år. Det finns även en betydande teknikrisk som 

bottnar i att många av de tekniska lösningar som föreslås lösa energiutmaningarna är 

okända och att många alternativa lösningar fortfarande konkurrerar om utrymme. För 

                                                 
52 Många länder subventionerar dessutom fossila bränslen och International Energy Agency (IEA) uppskattar 

att subventionerna till fossila bränslen idag är omkring fem gånger större än subventionerna till förnybar 

energi. Även de Nordiska länderna (inklusive Sverige) använder denna typ av subventioner, i strid med 

uttalade ambitioner att bryta fossilberoendet. Se Nordiska Ministerrådet (2014). 

Mål till 2030: 1 trillion USD 

Mål till 2020: 500 miljarder USD 

2012: 218 miljarder 
USD 

Fyrdubblas till  
1 trillion USD 

Fördubblas till  
500 miljarder USD 

Globala investeringar 
i förnybar energi 2012.  

Figur 10 Årliga globala investeringar i förnybar energi för att nå 2-gradersmålet 

Källa: Fulton (2014), Investing In The Clean Trillion: Closing the Clean Energy Investment gap 
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investerare skapar detta en osäkerhet och finansiell risk vilket medför en benägenhet att 

vända sig till säkrare marknader.  

Vad vi ser i praktiken är att flertalet länder försöker hantera dessa risker på olika sätt 

genom att kombinerar generella insatser, som skatter, utsläppshandel och offentliga FoU-

program, med olika selektiva innovationspolitiska instrument. Till viss del är dock bilden 

splittrad på så sätt att trenden i Europa under en tid gått i en mer teknikspecifik riktning, 

medan det motsatta varit fallet i vissa av de asiatiska länder som Tillväxtanalys bevakar. 

Storbritanniens, Danmarks och Tysklands relativt teknikspecifika stöd till utbyggnaden av 

förnybar energi är exempel på det förra medan Kinas och framförallt Sydkoreas marknads-

orienterade reformer av prissättningsmodeller och skattesystem är exempel på det senare.
53

 

Den generella lärdomen av de policyexperimenten i andra länder är att energipolitiken 

måste baseras på en bred uppsättning styrmedel för att nå den önskvärda omställningen. 

Utifrån de internationella erfarenheterna framträder emellertid fyra observationer som 

avgörande oavsett ländernas skilda förutsättningar:  

• Stabila spelregler och institutioner spelar en avgörande roll för energipolitikens resul-

tat och dess kostnader. Kraftiga variationer av skattenivåer och i design av stödsystem 

skapar en osäkerhet på marknaden som höjer riskpremien och gör investerare mindre 

benägna att finansiera projekt inom förnybar energi och energieffektivitet. Ny teknik 

blir därmed dyrare att utveckla än vad som annars varit fallet samtidigt som kommer-

sialiseringen fördröjs. Exakt hur de energipolitiska ramverken och styrmedlen ska se ut 

varierar från land till land, men gemensamt för dem alla är att stabilitet och förutsäg-

barhet i rimlig omfattning är att föredra framför ryckighet och överraskningar. USA:s 

stöd till producenter av förnybar el (Production Tax Credit) är ett exempel på den 

negativa effekt som denna policyrisk skapar. På global nivå syns även detta mönster 

tydligt. Investeringarna i förnybar energi har stagnerat på senare år, i synnerhet i USA 

och Europa, i takt med att stödnivåerna i många länder fallit och osäkerheten om fram-

tida styrmedel ökat.
54

 

• Ytterligare en dimension som tas upp är avvägningen mellan kortsiktig kostnadseffekti-

vitet och långsiktig måluppfyllelse. Ofta präglas politiska beslut av en vilja att genom-

föra åtgärder som uppnår ett visst mål till lägsta möjliga kostnad, vilket kan vara en 

rimlig utgångspunkt. Däremot är det mindre självklart hur kostnader och nyttor ska 

kvantifieras och vilken tidshorisont som är den relevanta i olika konkreta beslutssitua-

tioner. När det gäller energiutmaningarna har vi här konstaterat att innovation och 

snabb teknikutveckling kommer att vara en förutsättning för att nå de långsiktiga 

målen. Därför behövs styrmedel som inte bara leder till en kostnadseffektiv omfördel-

ning av resurser från energislukande till redan etablerade energieffektiva lösningar 

eller från fossil energi till dagens förnybara alternativ. Dessa är nödvändiga, men 

behöver kompletteras med insatser som driver innovation och mer radikal omställning 

av hela energisystemet. Här finns erfarenheter från Tyskland, Japan, Kina med flera 

som kan bidra till en mer nyanserad diskussion om framtidens energipolitik i Sverige. 

Särskilt relevanta är erfarenheterna av den tyska inmatningstariffen, som har visat sig 

                                                 
53 Det förtjänar dock att understrykas att de asiatiska länderna kommer från en situation där staten i mycket stor 

utsträckning direkt styr teknikutvecklingen genom antingen mäktiga statsägda energibolag (Kina) eller genom 

exempelvis FoU-strategier med ensidigt fokus på inhemska lösningar och företag. 
54 Frankfurt School-UNEP Collaborating Centre, the United Nations Environment Programme (UNEP) and 

Bloomberg New Energy Finance (2014) Global Trends in Renewable Energy Finance 
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vara en stark drivkraft för innovation inom såväl förnybar energiteknik som inom 

relaterade tjänstenäringar, affärsmodeller och finansieringslösningar. Det bör betonas 

att det tyska systemet också har brister, i synnerhet när det gäller de stigande kostna-

derna för elkonsumenterna. Under hösten 2014 genomfördes också vissa reformer för 

att hantera dessa brister och nu diskuteras fortsatta steg mot ett mer marknadsbaserat 

system. Ett alternativ som diskuteras är Kaliforniens Renewable Auction Mechanism 

(RAM), vilket i grunden är en omvänd auktion där de stora elbolagen konkurrerar om 

kontrakt för att producera förnybar elektricitet. 

• De mer konkurrenskraftiga förnybara energislagen som vuxit fram och förändrade 

konsumentbehov driver stora förändringar av hur vi producerar och konsumerar el. 

De offentliga insatserna världen över har till stor del fokuserat på tekniska innovatio-

ner för att sänka priset, men i många länder diskuteras numera behovet av ett bredare 

perspektiv på innovation. Dagens marknadsstruktur, affärsmodeller och regelverk 

byggdes för ett system baserat på stabil, fossil, energiproduktion, inte för ett system 

med växande, intermittent (variabel) produktion. För att lyckas med det krävs innova-

tion och nyinvesteringar i produktion, transmission, balansering, distribution och efter-

frågan av el. I de olika länderna experimenteras därför med nya finansieringsmodeller 

(som YielCos och Crowdsourcing) för kolsnål elproduktion med motivet att sänka 

höga kapitalkostnader. Andra reformer är förbättrade balanseringsresurser i systemet 

och innovativ marknadsdesign och reglering som ökar möjligheterna för konsumenter 

att av bli producenter (s.k. prosumenter). 

• En sista viktig parameter är balansen mellan etablerade intressen och utmanande 

lösningar. Inriktningen i energiforskningen styrs i regel av de förra, vilket är rimligt 

utifrån perspektivet att det är här resurserna att investera finns. Det är också de etable-

rade företagen som står för effektivitet och produktivitet i det korta perspektivet, och 

därmed för en stor del av den ekonomiska tillväxten. Även sysselsättningen är till stor 

del knuten till dessa företag. Energiutmaningen är dock av en sådan natur att det 

behövs nya idéer, ny kunskap och aktörer som kan utveckla denna kunskap till kom-

mersialiserbara produkter. Här kan de etablerade strukturerna och aktörerna snarare 

vara ett hinder än till hjälp. Istället spelar små, nya företag en viktig roll som utmanare 

av de rådande strukturerna och det är därför centralt att dessa inkluderas i formella 

prioriteringsprocesser. Innovationer för framtidens energisystem kräver innovationer 

också inom policyprocesser och nya sätt att nå fram till de beslut som krävs. Kanadas 

breda förankringsprocesser för forskning och innovation på energiområdet kan vara en 

inspirationskälla i sammanhanget. 

4.2 Den svenska kontexten – några reflektioner kring möjliga 
policyimplikationer 

Energipolitiken i Sverige befinner sig i början av 2015 i en omvandlingsprocess. Elskatter-

na är föremål för en särskild utredning
55

, Energimyndigheten genomför en bred analys av 

myndighetens uppdrag och framtida inriktning
56

 och Regeringen har tillsatt en energikom-

mission som ska lämna förslag på hur energipolitiken bör utvecklas framöver
57

. Även på 

                                                 
55 Kommittédirektiv 2014:72 Sektorsneutral och konkurrenskraftig energiskatt på el, 

http://www.regeringen.se/sb/d/18212/a/241577  
56 https://www.energimyndigheten.se/Om-oss/Var-verksamhet/Energisystemet-efter-2020/ 
57 http://www.regeringen.se/sb/d/19630/a/250305 

http://www.regeringen.se/sb/d/18212/a/241577
https://www.energimyndigheten.se/Om-oss/Var-verksamhet/Energisystemet-efter-2020/
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internationell nivå pågår processer som kommer att förändra Sveriges förutsättningar och 

energipolitiska utmaningar. EUs klimat- och energipolitiska ramverk ska definieras och 

resultera i nya direktiv för medlemsländerna, de internationella klimatförhandlingarna går 

under 2015 återigen in i ett kritiskt skede och de internationella energimarknaderna ser 

stora förändringar av relativpriser mellan olika energislag, med omfattande geopolitiska 

konsekvenser.  

Utmaningarna är många, men Sverige står på många sätt väl rustat. Energisystemet är idag 

stabilt, med låga priser, och dessutom till stora delar miljömässigt hållbart. Energipolitiken, 

baserad på energiöverenskommelsen från 2009, är också relativt heltäckande och har 

bidragit till att öka andelen förnybar energi till en låg kostnad jämfört med flertalet andra 

länder.  

I kapitel 2 presenterades dock att antal långsiktiga energiutmaningar för Sverige. Den över-

gripande målsättningen är att ställa om energisystemet till att bli fossiloberoende till 2050 

genom att öka energieffektiviteten och användandet av fossilfria energislag. Särskilt utma-

nande är detta inom industrin och transportsektorn och det finns ingen konkret handlings-

plan för hur omställningen ska kunna förverkligas. Enligt de bedömningar som gjorts
58

 är 

det inte möjligt att nå målen till år 2050 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. 

Nya policyinsatser behövs således och innovationspolitiken kan, med rätt utformning, 

spela en viktig roll. Här kan de internationella policyexperimenten utgöra en värdefull 

källa till kunskap. 

Tabell 4 illustrerar aktuella svenska styrmedel i urval för att nå energipolitikens tre ben om 

ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet (se Tabell 2 i kapitel 2 för 

en översikt). Som framgår i översikten omfattar den svenska policymixen en rad generella 

och specifika styrmedel. Utgångsläget är således gott. Den kritisk som riktats har emeller-

tid inte gällt avsaknad av styrmedel utan snarare behovet av en mer kostnadseffektiv och 

mer verksam styrmedelsmix som ökar omvandlingstrycket.
59

 Mot denna bakgrund och i 

ljuset av de internationella erfarenheterna i rapporten är följande frågor relevanta att ställa: 

Tabell 4 Ett urval av aktuella styrmedel i den svenska policymixen 

Energipolitikens tre 
ben 

Aktuella styrmedel i urval 

Ekologisk hållbarhet – Elcertifikat för förnybar elproduktion  

– Energi och bränsleskatter, utsläppshandel, direkt stöd till miljöbilar, 
supermiljöbilspremie 

Konkurrenskraft – Program för energieffektivisering i energiintensiv industri (skattebefrielse på 
el)  

– Nedsatt energi- och koldioxidskatt för vissa industrier 

– Fri tilldelning till elintensiv industri i EU-ETS 

Försörjningstrygghet – Reglering och styrning via Energimarknadsinspektionen och Svenska 
kraftnät 

– Internationellt samarbete genom EU och IEA 

– Krisberedskapsåtgärder 

 

                                                 
58 Se exempelvis miljömålsberedningens uppföljning av miljömålen från år 2014, miljömålet Begränsad 

klimatpåverkan (www.miljomal.se) och Naturvårdsverket (2014) Underlag till kontrollstation 2015, ER 

2014:17. 
59 Tillväxtanalys PM 2014:11. 

http://www.miljomal.se/
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• Hur kan det svenska elcertifikatsystemet utvecklas och kompletteras med andra instru-

ment som på ett tydligare sätt drivet radikal teknisk utveckling? Stabilare priser och en 

starkare efterfrågan på ny teknik, som möjliggör privata investeringar i större utsträck-

ning, är en central pusselbit i sammanhanget. Inmatningstariffer (FiT) har visat sig 

vara ett bättre alternativ just för detta ändamål än elcertifikat
60

 och det finns därför 

goda skäl att titta närmare på möjligheterna att införa likande styrmedel också i 

Sverige. Erfarenheterna från exempelvis Tyskland visar dock på vikten av en genom-

tänkt design för att undvika allt för höga kostnader. Det är i princip möjligt att införa 

dessa endast för de tekniker som ligger längst från kommersialisering, för att därefter 

gradvis trappa ner stödnivåerna och låta marknaden bestämma priset. Även Kalifor-

niens Renewable Auction Mechanism (RAM) är ett intressant initiativ. Andra alternativ 

kan vara att införa olika instrument som hanterar de risker som gör att investerare idag 

i hög grad undviker projekt inom ny energiteknik
61

. De institutionella investerarna 

skulle här kunna spela en viktig roll, men detta kräver både förändrade regelverk och 

attityder
62

.  

• Hur kan energipolitiken utvecklas för att bli mer sammanhållen, transparent och sam-

tidigt mer konsekvent? Energipolitiken bygger på en lång rad enskilda insatser som 

endast i viss mån är fullt ut harmoniserade idag. Det är tydligt att Energimyndighetens 

uppdrag att främja utvecklingen av förnybar energi genom elcertifikat och forsknings-

insatser står i konflikt till de skattenedsättningar som vissa delar av näringslivet 

åtnjuter. Ett exempel är den relativt låga beskattningen på diesel jämfört med bensin. 

Prioriteringsprocesser för energiforskning kan öppnas upp, som i Kanada, eller vara 

slutna, som i Sydkorea, och valet däremellan får troligen konsekvenser för den över-

gripande inriktningen av energipolitiken. Slutna processer ger mer fokus, men riskerar 

att cementera redan etablerade strukturer – vilket leder till den avslutande frågan.  

• Hur kan Sveriges styrkeområden tas tillvara utan att nya influenser utestängs? 

I rapporten diskuteras hur många andra länder låter sin energipolitik styras i hög grad 

av närings- och tillväxtpolitiska prioriteringar samt av etablerade aktörers behov och 

agenda. Detta är fallet också i Sverige. Sverige är ett litet land med begränsade resurser 

har inte möjlighet att satsa på allt. Fokus i någon dimension bör vara en rimlig strategi 

för att nå de energi- och klimatpolitiska målsättningarna. En princip kan vara att satsa 

på det vi redan är bra på och bygga vidare där. Stor potential finns inom den biobasera-

de ekonomin, med bioenergi, nya biobaserade material och läkemedel. Även inom 

fordonsindustrin finns starka traditioner och kunskapsmiljöer som kan utnyttjas för att 

möta en växande efterfrågan på exempelvis elbilar och deras olika delkomponenter. En 

annan infallsvinkel kan vara att satsa mer på vissa delar av innovationskedjan, såsom 

kunskapsutveckling, design och immateriella rättigheter. Här finns stora ekonomiska 

värden att hämta, vilket också kan bidra till att utveckla Sverige som grön tillväxt-

motor.  

Beslutet om de olika vägval som presenteras ovan är naturligtvis i slutändan politiskt och 

olika prioriteringar och perspektiv måste vägas mot varandra. Erfarenheterna i andra länder 

                                                 
60 OECD (2013b) What have we learned from attempts to introduce green-growth policies? 
61 Tillväxtanalys (2012) Privat riskkapital och cleantech – Förutsättningar och hinder utifrån investerarnas 

perspektiv, Rapport 2012:10 
62 Tillväxtanalys (2014l) Möjligheter och utmaningar för en övergång till ett hållbart energisystem – en analys 

av elmarknaden, PM 2014:14 



INNOVATIONSPOLITIK FÖR FRAMTIDENS ENERGISYSTEM 

44 

visar med all önskvärd tydlighet att det är lätt att begå misstag – men också att tydlighet 

kan belönas med starkt folkligt stöd och uppskattning från investerare som vill se tydliga, 

stabila spelregler. 
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Tillväxtanalys, myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och 
analyser, är en gränsöverskridande organisation med 60 anställda. 
Huvudkontoret ligger i Östersund och vi har verksamhet i Stockholm, 
Brasilia, New Delhi, Peking, Tokyo och Washington D.C. 

Tillväxtanalys ansvarar för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 
och därigenom medverkar vi till: 

•	 stärkt	svensk	konkurrenskraft	och	skapande	av	förutsättningar	för	fler	jobb	
	 i	fler	och	växande	företag

• utvecklingskraft i alla delar av landet med stärkt lokal och regional 
	 konkurrenskraft,	hållbar	tillväxt	och	hållbar	regional	utveckling

Utgångspunkten är att forma en politik där tillväxt och hållbar utveckling 
går hand i hand. Huvuduppdraget preciseras i instruktionen och i 
regleringsbrevet. Där framgår bland annat att myndigheten ska:

•	 arbeta	med	omvärldsbevakning	och	policyspaning	och	sprida	kunskap	om	
 trender och tillväxtpolitik 

•	 genomföra	analyser	och	utvärderingar	som	bidrar	till	att	riva	tillväxthinder

• göra systemutvärderingar som underlättar prioritering och effektivisering av 
 tillväxtpolitikens inriktning och utformning 

•	 svara	för	produktion,	utveckling	och	spridning	av	officiell	statistik,	fakta	från
	 databaser	och	tillgänglighetsanalyser

Om rapportserien:
Rapportserien	är	Tillväxtanalys	huvudsakliga	kanal	för	publikationer.	
I rapportserien ingår även myndighetens faktasammanställningar.

Övriga serier:
Statistikserien – löpande statistikproduktion.
Svar direkt – uppdrag som ska redovisas med kort varsel.
PM – metodresonemang, delrapporter och underlagsrapporter är exempel på 
publikationer	i	serien.
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