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Rapporten i korthet
Den svenska miljöenergisektorn har under 2000-talet varit snabbväxande men är ändå
en relativt liten bransch i det svenska näringslivet. Företagen har ofta varit små och
inte utvecklats till medelstora företag. Enligt siffror från Vinnova, hade Sverige bara
ett stort och tolv medelstora gröna energiföretag år 2011. Det finns ett antal styrkor och
svagheter i den svenska miljöenergisektorn som denna rapport har identifierat. Dessa
presenteras kort i punktform nedan och mer utförligt senare i rapporten.
Hur en industri kan växa upp och utvecklas kring en ny teknologi är en komplex fråga.
Tidigare studier visar att industriutveckling och teknikspridning är beroende av hela
innovationssystemet, inte bara av t.ex. forskningsfinansiering eller ett enskilt företags
utvecklingsinsatser. Sverige har en bra grund för en växande miljöenergibransch men
mycket återstår att göra.



Rapportens syfte är att besvara frågan om varför det finns så få medelstora (51249 medarbetare) miljöföretag i Sverige.
Rapporten syftar också till att identifiera styrkor och svagheter i den svenska
miljöenergisektorn. Den svensk miljötekniksektor analyseras med
utgångspunkt i de tre teknikutvecklingsstadierna uppfinning, innovation och
spridning.

Styrkor i den svenska miljöenergisektorn
Möjlighet – högt rankad gällande innovationsklimat: I Cleantech group och WWF:s
(2014) ranking placeras Sverige som det land i världen där de generella
förutsättningarna för att starta och driva innovativa start-ups är bäst.
Snabbväxande bransch: Den svenska miljöenergibranschen har procentuellt vuxit
väldigt snabbt inom alla studerade kategorier. Den snabba tillväxten bör på sikt kunna
locka till sig investerare.
Patentaktiviteten är högre inom både vind och solenergisektorn jämfört med
bioenergi, detta trots att bioenergisektorn är betydligt större i omsättning och antal
företag.
Positivt inställd befolkning och politiker: Den svenska befolkningen och politikerna är
överlag positivt inställd till att stödja de gröna energislagen med olika policyåtgärder,
exempelvis subventioner av vindkraft. De industriella aktörerna har dock en del kvar
att göra för att förändra politikers och allmänhetens åsikter om den gröna energins
tillförlitlighet.
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Svagheter
Brist på kapital: Stöd till demonstrationsanläggningar är viktiga inom
energibranschen för företag med en ny teknologi kan ha svårt att få kapital till en
oprövad teknologi. Samtidigt visar en genomgång av data över tillgängligt kapital
att mängden är bristfällig.
Ej kritisk massa – absorbera teknik: Teknikutvecklingen i en nation kan förenklat
sägas vara beroende av dess möjligheter att investera i FoU samt landets kapacitet
att absorbera teknik utifrån. För att absorbera teknik behövs humankapital, inte
bara generellt utan teknikspecifikt. Sverige har en svag vind (men snabbt växande
speciellt i elproduktion räknat) och solenergisektor vilket kan ses som en svaghet
för framtida tillväxt av nya innovativa företag. Inom fältet bioenergi kan dock den
kritiska massan finnas.
Affärsänglarna förstår inte branschen: Eftersom affärsänglar inte bara bidrar
med sitt kapital till bolaget, utan även sin kompetens, engagemang och kontaktnät,
är det viktigt för de flesta affärsänglar att de förstår sig på branschen de ska
investera i. Detta gör att det finns färre potentiella änglar även om kapital generellt
finns.
Sverige placeras lågt i vissa miljöspecifika innovationsrankningar: Även om
Sverige är ett av världens mest innovativa länder överlag så gäller det inte för
Cleantech-specific innovation drivers. Det är företeelser som hjälper till att öka
marknadspenetrationen och sänka inträdesbarriärerna för företag och industrier.
Bland dessa finns såväl offentligt som privat stöd, liksom tillgång till industrikluster
inom området och tillgång till kapital.
Brist på industrikluster: Om den svenska miljöenergisektorn inte lyckas växa och
nå kritisk massa finns det en risk att branschen stagnerar och blir en bransch som
importerar från utlandet och konstruerar produkterna men inte tillför något
innovativt arbete.
Osäker politisk miljö: Företag behöver en god miljö, företagsklimat, att bedriva
verksamhet men även stabilitet. Miljöenergiinvesteringar är i många fall
kapitaltunga. En investerare kommer vara mindre villig att investera om det finns
en risk att en policy som införts tas bort.
Är det rätt typ av aktörer? Med ”rätt” avses om det är företagen som själva skapar
innovationer eller om de utvecklar teknik som andra, främst utländska, företag
erbjuder. Inom exempelvis bioenergisektorn finns det många företag med stor
omsättning men det är ofta kommunala energibolag. De är väl anpassade för att
leverera energi till kunder men det är sällsynt att de bedriver forskning och
utveckling.
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Förslag på vidare forskning
Hur ser fördelningen av företagen ut jämfört med andra branscher?
I många branscher, speciellt mogna branscher, är det rimligt att vänta sig att
fördelningen av företag ser ut som en pyramid. Det finns en bred bas av små företag
och en mellansektion av ett något mindre antal medelstora företag. Sedan minskar
pyramidens bredd i takt med att företagen blir större och färre.
Miljöenergibranschen är ung och därför är det möjligt att fördelningen inte ser som
förväntat. I en ung bransch, i stark tillväxt, är det inte ovanligt att det finns ett antal
stora företag och ett flertal mindre. De mindre blir antingen uppköpta eller slås ut.
I mellanskiktet kan det vara så att företag spenderar en väldigt kort tid innan de
själva växer eller faller ihop/blir uppköpta. Ekonomteoretiskt blir det därför
intressant att studera fördelningskurvan och jämföra den med andra branscher
som varit snabbväxande tidigare och se om samma sak gällde dem.
Dödens dal – ett nödvändigt ont?
Konceptet dödens dal, en period mellan innovation och marknad, för företag som
har eller är aktiva inom miljöområdet i Sverige skulle behöva utforskas närmare.
Att många företag inte blir framgångsrika är en del av företagares verklighet oavsett
bransch. Däremot är det inte ett svaghetstecken för en ekonomi om ett företag med
en dålig idé inte får kapital. Det är däremot inte bra om det saknas kapital för
företag som skulle ha kunnat bli framgångsrika. Intervjuer bör utföras med
företagen om vad de har mött för problem samt varför de antingen inte har
expanderat till att bli ett medelstort företag eller har gått upp i ett stort företag.
Vilken policy efterfrågar företagen?
Forskning behövs om vilken typ av politik som efterfrågas av företagen. Det finns i
dagsläget inga sådana studier och de är viktiga eftersom det ytterst är företagen som
skapar ny teknik och nya arbetstillfällen.

6

1. Inledning
Den globala energiefterfrågan kommer att öka, givet en fortsatt ekonomisk tillväxt och
ökning av befolkningen. En ökad energiefterfrågan leder troligen, men inte
nödvändigtvis, till att naturen och den mänskliga levnadsmiljön belastas ytterligare
(Suganthi and Samuel, 2012). För att minimera de globala klimatförändringarna, till
stor del driven av uppbyggnad av växthusgaser i atmosfären, behöver ny och
koldioxidfri energiteknik prioriteras (Stern, 2007).
Även om de miljörelaterade utmaningarna är stora finns skäl till optimism. Ofta drivs
innovationer framåt av en kombination av fyra centrala krafter: nyfikenhet, rädsla,
viljan att tjäna pengar och viljan att göra gott (Diamandis & Kotler, 2012, sid. 217–
218.). De problem som världen står inför och behovet av att skapa en hållbar
produktion och konsumtion bidrar rimligen till att stärka drivkrafterna.
Utsläpp är, precis som ny kunskap, gränsöverskridande. Genom utveckling av nya
tekniker på energi- och miljöområdet öppnas stora möjligheter att sprida uthålliga
energisystem utanför landets gränser genom att exportera tekniker, kunskap och
kompetens för implementering i det internationella energisystemet.
Under de senaste 30 åren har den gröna energimarknaden genomgått en snabb
förändring med sjunkande kostnader och en snabb expansionstakt gällande
producerad energi.








Mellan 2000 och 2008 steg andelen förnybar energi med 50 procent (Arent et
al, 2011).
År 2010 kom tjugo procent av världens elproduktion från förnybara
energikällor. Andelen förnybar energi förväntas öka till 31 procent år 2035
(IEA, 2012).
Globalt adderades år 2012 ungefär 44.8 Gigawatt (GW) ny vindkraft vilket
ökade totalen till 280 GW (GWEC, 2013).
Vindkraft beräknas nu stå för mer än 3 procent av världens energi och det
finns vindkraft i mer än 100 länder (WWEA, 2013)
År 2013 stod förnybar energi för 20 procent av världens energiproduktion
(IEA, 2014).
Den genomsnittliga investeringskostnaden, US$ per kW, för vindkraft har gått
ner med 50 procent1 sedan 90-talets början. För solenergi har enhetskostnaden
gått ner mer än 50 procent (IRENA, 2012).

Utvecklingen är en följd av tekniska framsteg och lärprocesser samtidigt som
teknologierna förbättrats. Det finns fortfarande skilda meningar om till vilken grad
lärande har dragit ner kostnaderna per producerad enhet av energi. Studier visar att
den generella kostnaden har gått ner med flera procent per år (Lindman and
Söderholm, 2012).
Det skall dock noteras att förändringar på stålmarknaden har drivit upp kostnaden för
vindkraftskonstruktioner de senaste åren
1
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Vindkraft genereras med en relativt mogen teknologi. Där finns en tendens att
effektiviseringstakten avtar. Utbyggnaden är dock accelererande med
tillståndsansökningar under behandling i Sverige som skulle tredubbla kapaciteten 2
(Strömberg, 2013). Vindkraften är en relativt mogen teknologi där det finns en tendens
till avstannande i effektiviseringstakten utbyggnaden är dock accelererande med
tillståndsansökningar under behandling i Sverige som skulle tredubbla kapaciteten 3
(Strömberg, 2013).
En viktig fråga rörande solenergins framtid är att teknikerna för fångst och lagring av
solenergin utvecklas och att den relativa kostnaden för solenergiproduktion fortsätter
att sjunka4. Här kommer teknikutvecklingen, vid sidan av ökade volymer, att spela en
viktig roll. Detsamma gäller den fortsatta utvecklingen av vindkraft och vattenkraft.
Forskning pågår även när det gäller teknikutveckling rörande vågenergi, bland annat
utanför den svenska västkusten.5
Rapporten kommer att beröra såväl Sverige som den europeiska kontexten. Först
kommer den allmänna utvecklingen för förnybar energi i Sverige att presenteras
deskriptivt. Därefter jämförs utvecklingen för grön energi med andra europeiska
länder, både i absoluta tal och i per capita-mått. Sedan kommer slutsatser dras genom
att jämföra Sveriges situation med forskningsläget rörande teknisk utveckling.

1.1 Dödens dal
"The wireless music box has no imaginable commercial value. Who
would pay for a message sent to nobody in particular?" -- David Sarnoff's
associates in response to his urgings for investment in the radio in the
1920s.
Dödens dal är det övergripande koncept som kommer att användas för att besvara
frågan om styrkor och svagheter i den svenska miljöenergisektorn. Begreppet syftar på
de problem många nystartade företag har med kassaflödet från det att de har en
produkt tills de har nått upp till en hållbar försäljningsnivå (Murphy and Edwards,
2003). En ny produkt har en hög styckkostnad och låg marknadspenetration. Först
genom utvecklingsarbete och lärande under produktionsprocessen kan kostnaden
sänkas. Inom miljöenergiområdet kan en fullskalig demonstrationsanläggning
behövas för att övertyga potentiella kunder om att produkten kan fungera.

2

Förutsatt att alla ansökningar skulle gå igenom.
Förutsatt att alla ansökningar skulle gå igenom.
4
Företaget Tesla presenterade i maj 2015 sin lösning på solenergins största problem, ojämn tillgång på sol. Deras
nya produktserie, Power-Wall, är ett batteri med en kapacitet på 7 kilowattimmar (kWh), vilket motsvarar runt 70
timmars tv-tittande eller den energi som krävs för att dammsuga i sju timmar. Detta ska i nuläget kosta 3 000 dollar
(25 000 kronor). Power-Wall, på 100 kWh, är också på gång. (http://www.svd.se/naringsliv/hallbar-energi/teslapresenterade-nytt-jattebatteri_4533272.svd)
5
Företaget Waves4Power har utvecklat ett system med flytande bojar, en teknisk lösning som klarar av att både
producera energi och verka i en extrem havsmiljö. Ett havsbaserat vågkraftverk måste klara våghöjder uppemot
20-30 meter utan att brytas sönder, kanske inte en normalvåg i närheten av svenska vatten men ändå
omständigheter som kan uppstå på marknader där företaget kan tänkas verka (http://www.almi.se/AlmiInvest/Aktuellt/Tuff-test-vantar-lovande-svensk-vagenergi-/).
3
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Det finns även en informationssymmetri mellan traditionella investerare och
producenter av nya teknologier. Denna informationsasymmetri kan avhjälpas av tidiga
riskkapitalister som stöder företagen igenom de första faserna.

Figur 1 Innovationskedjan och teknologins "dödsdal" (Egen omarbetning av Grubb 2004
samt Bürer och Wüstenhagen, 2009 )

Miljöenergisektorn präglas även av en stor osäkerhet då den är väldigt beroende av
statens klimatpolicy. Inte bara så till vida att subventioner betalas ut till miljöenergi i
ett tidigt skede. Det kan även vara osäkerhet gällande nivån på skatter för
koldioxidutsläpp. Om dessa tas bort, av en regering som exempelvis vill få ner
bensinpriser, kommer relativpriserna mellan energislagen förändras.
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2. Läget för den svenska miljöenergisektorn
2.1 De svenska miljöenergiföretagen
Rapporten tar utgångspunkt i figuren nedan som visar att svensk miljöteknik antingen
utvecklas av små företag, eller stora företag som tenderar att köpa mindre bolag.

Timglasmodellen för svensk miljötekniksektor (Energimyndigheten, 2011)

Små företag möter ofta betydande tillväxtutmaningar. Miljöteknikföretag skiljer även
ut sig genom att även verka med en marknad med hög teknisk osäkerhet gällande
vilken slags teknik som kommer bli den mest använda i framtiden.
Det bör noteras att miljöenergiföretagen i Sverige är få till antalet. Siffror från Vinnova
(tabell 1) visar att det år 2011 enbart fanns tolv under definitionen ”medelstora
företag”, vilket avser företag med 51-249 anställda. 2011 fanns det bara ett stort företag,
med fler än 250 anställda.
Tabell 1 De svenska miljöföretagen, antal, omsättning, storlek. Strömberg 2013.

Antal företag
Antal arbetsställen
Antal anställda
Total nettoomsättning
Antal stora företag (mer än 250 anställda)
Antal medelstora företag (51– 249 anställda)
Antal små företag (upp till 50 anställda)

197 st
372 st
5 763 personer
46 miljarder kr
1 st
12 st
184 st

Branschen har en stor omsättning, 46 miljarder, vilket är ca tio procent av hela
energibranschen. Men branschen sysselsätter samtidigt inte speciellt många
(Strömberg, 2013).
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Fördelning svenska miljöföretag,
2011
1%
6%

Antal stora företag (mer
än 250 anställda)
Antal medelstora företag
(51– 249 anställda)

93%

Antal små företag (upp till
50 anställda)

Figur 2 De svenska miljöföretagen, storleksfördelning. Strömberg 2013

Företagssegmentet ”förnybara energikällor” innehåller fyra undergrupper;
vattenkraft, vindkraft6, biobränsle och solenergi. I första hand är det mindre företag,
alternativt mindre bolag inom större koncerner, som är verksamma inom förnybar
energi. Koncernerna verkar inom flera av undergrupperna i det förnybara
energisegmentet, särskilt inom vind- och vattenkraft. Större koncerner tenderar att
engagera sig i fler energislag.
En egen genomgång av branschorganisationernas, Svensk vindenergi, Svensk
Solenergi och Svebio, redovisade medlemmar visar på ett högre antal vilket redovisas
nedan, dock gällande år 2015.
Tabell 2 Genomgång av branschorganisationernas medlemsföretag år 2015

Vind
133

Sol
115

Bioenergi
+300

Dessa siffror är rensade från exempelvis banker och advokatbyråer. Dock finns företag
som har en huvudsysselsättning inom andra områden men ändå ingår i dessa siffror.
Ett exempel på detta kan vara teknikkonsultföretaget ÅF som är verksamma inom flera
andra områden. Många av företagen är även kommunala bolag, speciellt inom
bioenergibranschen.

Vinnovas statistik omfattar företag som producerar vattenkraft varav ett fåtal bokförts som
värmeföretag.
6
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Definitionen av stora och medelstora företag skiljer sig från EU-kommissionens mått7
vilket gör delar av jämförelsen med andra länder svår.
Tabell 3 EU-kommissionens mått på företagsstorlek

Företagskategori
Medelstort
Litet
Mikro

Anställda
< 250
< 50
< 10

Omsättning
≤ € 50 miljoner
≤ € 10 miljoner
≤ € 2 miljoner

Balansomslutning
≤ € 43 miljoner
≤ € 10 miljoner
≤ € 2 miljoner

2.2 Den svenska miljöteknikbranschen
Miljöteknik har blivit ett snabbväxande område och uppfattningarna om vad som avses
med begreppet går isär. Dessutom används även andra, närbesläktade, begrepp som
till exempel gröna företag, cleantech, eco-products, miljöföretag, miljöinnovationer
och ”den gröna ekonomin” (Andersson m fl 2008). En definition som introducerades i
EU-kommissionens handlingsplan för miljöteknik, (Environmental Technology Action
Plan, ETAP)8, lyder kortfattat:
Miljöteknik innefattar sådana produkter, system, processer och tjänster som ger
tydliga miljöfördelar i förhållande till befintliga eller alternativa lösningar sett i ett
livscykelperspektiv.
Det går med god vilja att tala om miljöteknikbranschen9 som en enskild avgränsad
bransch men att mäta dess utveckling är inte lätt.. En miljöförbättrande produkt kan
uppstå i princip inom vilken bransch som helst. Den miljöförbättrande aspekten kan
vara ett lyckligt utfall av något som uppfinnaren inte funderade på när produkten togs
fram. Inom detta avsnitt (2.2) kommer dock grundläggande siffror branschen i stort
presenteras för att i avsnitt 2.3 övergå till en genomgång av energiområdet.
Den svenska miljöenergisektorn har hittills varit procentuellt sett snabbväxande,
precis som motsvarande bransch i många andra länder. Mellan 2003-2010 steg
miljöföretagens omsättning med nästan 60 procent. Omsättningen och exporten sjönk
efter finans och eurokrisen. Exporten fördubblades mellan 2003 och 2008 för att
sedan falla tillbaka och inte återhämta sig till tidigare nivåer. Mellan år 2012 och 2013
har återigen omsättningen i miljösektorn avtagit, med cirka 26 miljarder sedan 2011 i
löpande priser. Minskningen beror på minskad omsättning från produktion av
förnybar energi och tjänstebranscherna i miljösektorn.

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/sme-definition/index_sv.htm
http://ec.europa.eu/environment/ecoap/about-action-plan/etap-previous-actionplan/index_en.htm
9 SCB definierar miljösektorn som "Sektorn för miljövaror och tjänster består av aktiviteter som
producerar varor och tjänster som mäter, förebygger, begränsar, minimerar eller återställer
miljöförstöring till vatten, luft och jord samt även problem som är relaterade till avfall, buller och
ekosystem. Detta innefattar även renare teknologier samt varor och tjänster som minskar miljörisker
eller minimerar utsläpp och resursanvändning."
7
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Figur 3 Den svenska miljösektorns omsättning, SCB 2014
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Figur 4 Den svenska miljösektorns Export, anställda, arbetsställen, SCB 2014

Antalet arbetsställen, platser där arbete utförs, har inte ökat speciellt snabbt i absoluta
tal jämfört med övriga variabler, procentuellt sett. Sysselsättningen har dock haft en
stadig tillväxt (SCB, 2014). Detta är väntat då ett arbetsställe kan vara ett företag som
expanderar på plats, en fördubbling av antalet anställda innebär inte nödvändigtvis
ytterligare geografisk spridning.

2.3 Miljösektorn per miljöområde, 2013
I figur 5 visas antalet anställda, exporten och omsättningen nedbrutet per
miljöområde10. Kategorin ”Förnyelsebara energikällor”, vilket motsvarar den här
rapportens fokusområde, hade år 2013 få anställda men hög omsättning. Antalet
arbetsställen inom kategorin uppgick till 2687, vilket gör den till en av de större
kategorierna. Omsättningen beräknades till 90 miljarder vilket är en ansenlig andel av
sektorns totala omsättning. Sedan år 2007 har omsättningen ökat med 20 miljarder
och exporten med 2 miljarder (SCB, 2014).

SCB arbetar utifrån Eurostats manual ”The Environmental goods and services sector – A data
collection handbook” (2009)
10

13

I databasen klassificeras varje arbetsställe efter dess miljöområde och utifrån hur stor
andel av verksamheten som kan betraktas som miljörelaterad. Detta borde till viss del
ta bort en del jobb från statistiken, i företag med annan huvudsaklig verksamhet (ex de
större energibolagen).

Miljöområde
Luftutsläppskontroll
Avloppshantering
Avfallshantering
Mark och grundvatten
Buller och vibrationer
Miljökonsult
Utbildning, forskning och
övervakning
Återvunnet material
Förnyelsebara energikällor
Värme/energibesparing
Hållbart jordbruk och fiske
Hållbar skog
Övrigt (inkl ekoturism)
TOTALT

Antal
arbetsställen
128
946
2 757
435
39
1 555

Omsättning
3 029
14 240
35 168
2 402
281
7 691

Export
1 276
2 430
4 478
392
-649

261
1 933
2 687
901
4 513
102
177
16 434

1 307
38 910
90 107
13 692
7 954
6 403
1 210
222 393

98
11 856
9 142
6 187
292
29
-37 061

Figur 5 Omsättning och export i miljoner SEK i miljösektorn år 2013, SCB 2014

Västra Götaland sysselsätter flest personer i sektorn, förnyelsebara energikällor, i figur
6 redovisas antalet sysselsatta per län. Dock har Stockholm bara marginellt mindre
omsättning i sektorn med en tredjedel mindre anställda. I övrig speglar länen sin
relativa storlek utan att något län sticker ut speciellt mycket. Statistik från Vinnova,
2013 visade även att de svenska miljöföretagen är väldigt utspridda över landet.

Län
Stockholms län (01)
Uppsala län (03)
Södermanlands län (04)
Östergötlands län (05)
Jönköpings län (06)
Kronobergs län (07)
Kalmar län (08)
Gotlands län (09)
Blekinge län (10)
Skåne län (12)
Hallands län (13)
Västra Götalands län (14)

Antal
arbetsställen
1 950
591
530
983
651
422
550
311
222
1 657
589
3 181
14

Omsättning
34 965
4 453
6 858
15 703
7 190
6 185
7 045
838
3 147
21 140
5 547
36 955

Export
3 355
290
1 190
3 089
1 725
1 528
778
44
1 072
4 348
860
7 430

Värmlands län (17)
Örebro län (18)
Västmanlands län (19)
Dalarnas län (20)
Gävleborgs län (21)
Västernorrlands län (22)
Jämtlands län (23)
Västerbottens län (24)
Norrbottens län (25)
Totalt

668
531
500
611
594
482
435
488
482
16 434

6 088
6 206
10 919
6 489
7 759
9 355
6 458
10 549
8 539
222 393

977
897
3 347
--1 204
228
-544
37 061

Figur 6 Antal arbetsställen, omsättning, export och förvärvsarbetande per län,
omsättning och export i miljoner SEK, SCB 2014.

Nedbrutet på branschgrupper som visas i figuren nedan syns det återigen att
energiproduktionen ger upphov till få arbetsställen (1415 stycken) men en hög
omsättning (60 miljarder). Detta är inte oväntat då vissa arbetsställen, såsom
kärnkraften omsätter betydligt mer än exempelvis ett ekojordbruk En del av
miljöenergiproduktionen ligger inom andra områden än just huvudkategoring
energiproduktion.

Branschgrupp
1 Jord/skog/fiske
2 Utvinning/tillverkning
3 Energiproduktion
4 Vatten/Avfall/Avlopp/Återvinning
5 Tjänster
6 Offentligt
7 HIO/PK
8 Okodat
TOTALT

Antal
arbetsställen Omsättning
4 601
12 073
1 140
41 171
1 415
60 167
1 587
38 901
6 754
68 051
810
1 788
121
207
6
36
16 434
222 393

Export
56
18 100
2 319
4 060
12 470
45
11
0
37 061

2.4 Energislagen
Först kommer fördelningen inom fyra områden (andel av sektorn, omsättning,
anställda och utländskt ägande) för de förnybara energislagen presenteras grafiskt
sedan kommer de presenteras mer i detalj.
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Antal företag
Förnyelsebara

Omsättning
Vindenergi

Vindenergi
Solenergi
Solenergi
Bioenergi
Bioenergi
Vatten/vågkraft
Vatten/vågkraft

Bioenergi är den dominerande energiproducenten i den svenska miljöenergisektorn
sett till antalet företag verksam i sektorn. Energislaget står för uppemot 50 procent av
produktionen. Vindkraften står för ungefär en fjärdedel av produktionen. Följaktligen
har bioenergin en stor del av omsättningen också. Dock har vatten11 och vågkraft en
högre omsättning än vindkraft. Solenergi har lägst omsättning.12

Anställda

Utlänskt
koncernmoder
Vindenergi
Vindenergi
Solenergi
Solenergi
Bioenergi
Bioenergi
Vatten/vågkraft
Vatten/vågkraft

En majoritet av de anställda i sektorn återfinns inom bioenergigrenen, vind- och
vågkraften har ungefär en lika stor andel. Vindkraften har en relativt stor utländsk
ägarandel medan bioenergin har en liten andel utländskt ägande.

Notera att flera företag med en mindre andel produktion av Vattenkraft har förts in i kategorin
Värme vilket skapar en viss skevhet i siffrorna.
12 Siffrorna är från Strömberg, S. (2013). Företag i energibranschen i Sverige. Vinnova., sida 62.
11

16

Vindenergi
Under 2014 producerade vindkraften 11,5 TWh, och hade en installerad effekt på 5 425
MW. Det utgör cirka 8 procent av den svenska elanvändningen13, antalet vindkraftverk
var 3048 stycken. Det är en klar ökning jämfört med 2012 då produktionen var ca 7,1
TWh el. Prognosen för år 2015 är en effektökning på 600 MW och att antalet kraftverk
kommer uppgå till 327 stycken, ett visst antal äldre tas bort varje år.
Under tillståndsprövning finns just nu 5138 kraftverk med en sammanlagd effekt på
16912 MW14, det vill säga en tredubbling av den befintliga kapaciteten. Vindkraft
utgjorde år 2011 24 %, av den förnyelsebara produktionen, 16 % av nettoomsättningen
och har 19 % av de anställda (Strömberg, 2013).
Solenergisegmentet innehåller främst företag som säljer och producerar solceller samt
företag som sysslar med konsult och servicefunktioner. Dock är större delen av
serieproduktionen förlagd i andra länder, främst Tyskland som har en kapacitet per
capita som är nästan tio gånger större än Sveriges. I slutet av 2012 var den totala
kapaciteten i Tyskland 32 GW i 1,3 miljoner installationer. Under soliga dagar står
solceller för upp till 35 procent av elförsörjningen i Tyskland. Solenergi står dock
endast för 5,3 procent av den totala årliga förbrukningen15.
Förnybar energi anklagas ofta för att vara ekonomisk olönsam. Solenergitekniken har
dock nått ett läge där det problemet verkar vara över. I ett flertal länder anses idag
solkraften nå lönsamhet utan bidrag, s.k. ”Grid parity”. Det gäller bland annat i Italien,
Indien, Mexiko, Kina, Spanien och delar av USA.
Inom de svenska förnybara energikällorna uppgår solenergi till 11 %, och utgör 1 % av
nettoomsättningen samt har 5 % av de anställda inom segmentet. 14 % av
solenergiföretagen har utländsk koncernmoder.
Bioenergi
I transportsektorn finns det ett antal spår inom produktionen av miljövänliga
drivmedel: biogas, etanol eller biodiesel tillverkad av exempelvis raps, majs eller
palmolja. På global nivå kritiseras dessa för att produktionen tränger undan
matproduktion, kräver stora mängder vatten och att stor markyta måste tas i anspråk16.
Till biobränslen räknas i Vinnovas studie de material som av branschen i regel klassas
som biobränsle, t.ex. biodrivmedel, oljor, bränslen, pellets och avlutar (den restvätska
som erhålles efter avslutat massakok eller efter bleksteg.). Bioenergi är det
dominerande energislaget i den svenska förnybara produktmixen. Bioenergi inom

http://www.vindkraftsbranschen.se/
http://www.vindkraftsbranschen.se/wp-content/uploads/2015/02/Statistik-vindkraft-kvartal-42014-20150213.pdf
15 Lagringsfrågan går dock mot en lösning. I Tyskland har försäljningen av batterier för att tillvarata
överskottsenergi närmat sig konsumentvänliga priser. (http://www.nyteknik.se/nyheter/
energi_miljo/solenergi/article3834215.ece)
16 http://www.politico.eu/article/biofuel-back-in-the-spotlight/
13

14
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segmentet förnybara energikällor uppgår till 50 %, vilket motsvarar 53 % av
nettoomsättningen med 61 % av de anställda.
Våg/vattenkraft
Företag inom vattenkraft finns huvudsakligen längs med älvarnas sträckningar och
med biverksamhet i kuststäderna vid älvmynningar som exempelvis Skellefteåkraft.
Den teknologiska utvecklingen av vattenkraft står förhållandevis stilla. Vattenkraften
får inte byggas ut mer i Sverige då ett antal älvar enligt politiska beslut ska förbli
orörda. Samtidigt kan de utbyggda älvarna inte hysa fler vattenkraftverk. På platser
där det möjligen skulle gå att bygga kraftverk bor det människor som skulle behöva
förflyttas vilket kan orsaka stora problem.
Ett möjligt trendbrott inom den vattendrivna kraften är genom uppkomsten av företag
med inriktning på våg- och strömningskraft17 vilket på sikt kan förändra tillväxten för
hela segmentet då haven som hittills inte har utnyttjas för energiproduktion kan tas i
bruk. Andelen vattenkraftföretag inom segmentet Förnybara energikällor uppgår till 9
%, utgör 29 % av nettoomsättningen och står för 19 % av de anställda. 44 % av
vattenkraftföretagen har utländsk koncernmoder (Strömberg, 2013).

2.5 Sverige i internationell jämförelse
I detta avsnitt redovisas data för ett antal faktorer som påverkar utvecklingen för
förnybar energi: policy, investeringar samt utbyggnad. Syftet med detta är att etablera
förståelse för hur Sverige står sig i jämförelse med andra näraliggande länder. Money
talks, nedan, visar dollar per capita som spenderas inom ett antal miljörelaterade
utgiftsområden i de statliga budgetarna18. Siffrorna kommer från OECD och det är inte
orimligt att staterna har valt att rapportera in siffrorna något annorlunda samt att
jämförbarheten inte är perfekt1920.
2.5.1 Förnybar energi
Inom kategorin förnybar energi ligger ett flertal energislag såsom vind, sol och
bioenergi. Under större delen av den valda tidsperioden har de statliga pengarna som
gått till denna sektor varit högst begränsade. Danmark har varit tidiga med en statlig
push för att driva fram en vindkraftindustri.

17

Avknoppningar från Uppsala universitet finns i Lysekil (Strömberg, 2013).
Huruvida mellanstatliga organisationers finansiering som exempelvis Nordiska ministerrådets anslag för nordisk
energiforskning ingår gick ej att avläsa.
19
För några andra länder som inte rapporteras är dataserierna inkompletta eller så är den spenderade summan
väldigt liten.
20
Med inte perfekt jämförbara avses att var olika utgifter ligger inte är helt lätt att avgöra så de kan
underrapportera eller överrapportera
18
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År 2013 var andelen förnybar energi i Sverige 52 procent av den totala
energianvändningen. I Sverige är de viktigaste förnybara energikällorna bioenergi och
vattenkraft21. En sektor som bidrar mycket till Sveriges höga andel förnybar energi är
värmesektorn där biomassa och värmepumpar har bidragit mycket. Andelen förnybar
energi i transportsektorn år 2012 uppgick till 12,6 procent.
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Figur 7 Satsningar inom statsbudgeten på förnybar energi, dollar per capita.
OECD, 2014.

Per capita har Sverige hållit en högre nivå än de flesta andra EU länderna när det gäller
pengar i statsbudgeten som läggs på det förnybara energiområdet. Dock har de andra
Nordiska länderna hållit en högre nivå gällande satsningar på förnybar energi, speciellt
under den senare delen av den redovisade tidsperioden då de svenska investeringarna
har legat lägre än övriga nordiska länders.

2.5.2 Kärnkraft
I Norden investerar Sverige och Danmark minst pengar på kärnkraftsforskning.
Finland bygger ut kärnkraften, samt planerar flera nya reaktorer, och investerar mest.
En dämpande effekt har för Sverige säkerligen förbudet mot forskning inom kärnkraft
som rådde under nästan 20 år22. Den innebar att det var olagligt att såväl uppföra en
kärnreaktor som att planera förr uppförande. Som en följd av lagen kunde inte heller
forskning bedrivas i syfte att starta en ny kärnkraftsreaktor (däremot var annan
kärnkraftsforskning tillåten)23.

http://www.regeringen.se/sb/d/18109/a/231264
Sedan förbudet togs bort har däremot olika myndigheter lagt pengar på forskning.
23http://www.forskning.se/nyheterfakta/teman/karnkraft/finansieringavkarnkraftsforskning.
4.3bc3bdc812eff3f84e58000560.html
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Figur 8 Satsning på kärnkraftsforskning i statsbudgeten, dollar per capita. OECD 2014.
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2.5.3 Fossila bränslen
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Figur 9 Statliga forskningsanslag till fossila bränslen, dollar per capita. OECD 2014

Inom OECD-länderna går inte speciellt mycket pengar från den statliga budgeten till
FoU inom fossil bränsleforskning. Dock har många länder statliga företag inom den
fossila sektorn som får antas investera i forskning och utveckling. Många av dessa
företag är väldigt stora, mätt i omsättning, vinst, sysselsatta och verksamhetsområden.
Exempel är norska Statoil eller svenska statliga Vattenfall.
2.5.4 Energieffektivisering
Energieffektivisering och energibesparing innebär att man försöker effektivisera
befintlig energiomvandling antingen genom att minska energianvändningen eller
genom att få ut mer nytta av befintlig energianvändning24. På så vis kan man få tillgång
till mera energi i samhället utan att öka energiproduktionen. Naturresurser, kapital
och miljö utnyttjas mer effektivt. Sverige har antagit som mål att till år 2020 minskat
År 2005 var snittförbrukningen för nysålda bilar 8 liter per 100 km, 2007 hade detta fallit till 7,3 liter
per 100 km. Volvomodellerna som släpps i år förväntas ha en bensinförbrukning runt 0,5 liter per mil.
24
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energianvändningen genom energieffektivisering med 20 procent jämfört med år
2008 (Energimyndigheten, 2014). Energieffektivisering uppnås genom tekniska
lösningar - som lågenergilampor och bränslesnåla bilar eller bättre kraftverk, detta är
väsensskilt från konceptet energibesparingar som innebär att vi samåker eller släcker
glödlampor.
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Figur 10 Energieffektivisering dollar per capita. OECD 2014

Alla nordiska länder lägger förhållandevis mycket pengar på energieffektivisering
jämfört med de europeiska länderna i grafen bredvid. Vid ett första ögonkast kan
skalorna förvirra då de visar olika intervall. När det gäller energieffektivisering har
Finland haft en ledande position – tillsammans med de övriga nordiska länderna –
under stora delar av tidsperioden. I närtid överträffar bara Norge och Finland
Sverige25. Då utgiftsområdet inte har överstigit 5 dollar per capita i Sverige under större
delen av tidsperioden är Sverige ingen jätte när det gäller att spendera pengar i
absoluta tal.
Att de nordeuropeiska länderna spenderar mycket kan dels bero på omfattande
elintensiv industri dels att privatpersoner har mycket att vinna på att få ner sin
elanvändning. Energieffektivisering är en strategi som kan tillämpas av politiker för att
verkar mot konsumenternas efterfrågesida, dvs de behöver använda mindre el. Med
energieffektiva hus behövs exempelvis mindre energi för uppvärmning.

25

Ett antal OECD länder är utlämnade, främst pga platsbrist men även dataåtkomst.
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Figur 11 Övrig el och förvaringsteknologi, dollar per capita. OECD 2014

2.5.5 Övrig el och förvaringsteknologi
Inom denna kategori finns exempelvis batterier, något som på längre sikt kan avhjälpa
med brist på energi under vissa tidsperioder (som kalla vinterdagar utan vind).
Investeringarna inom kategorin övrig el och förvaringsteknologi räknat per capita har
varit låga, såväl i Europa som helhet som i de nordiska länderna, under större delen av
tidsperioden.

3. Möjligheter är inte problemet.
I Cleantech group och WWF´s (2014) ranking rankas Sverige som det land i världen
där de generella förutsättningarna för att starta och driva innovativa start-ups är bäst.
I detta index ser de bortom klassiska parametrar som FoU, patent och akademiska
publikationer för att bedöma huruvida ett land stödjer entreprenörer. De tar hänsyn
till attityder till entreprenörkap och kulturella drag som avgörande faktor för
entreprenöriell framgång. De noterar att länder som lyckas bäst (Sverige, Schwiez,
Kanada och USA) har ett klimat där entreprenören sällan behöver vara entreprenöriell
för att klara försörjningen26. Istället är motivet snarare ett driv att skapa och en önskan
om frihet i arbetet.
Tabell 4 Cleantech group och WWF´s (2014) ranking av länder, Sveriges placeringar.

General
drivers
1

innovation Cleantech-specific
innovation drivers
17

Evidence
of
emerging cleantech
innovation drivers
4

Evidence
of
commercialised
cleantech innovation
9

Med detta avses att man sällan behöver välja att bli entreprenör för att klara brödfödan, alltså själva
valet att bli entreprenör. För att bli framgångsrik entreprenör behövs givetvis energi, idéer och hårt
arbete.
26

22

När det gäller statligt FoU-stöd till olika energitekniker, speciellt miljöenergi, verkar
Sverige ligga i topp. Detta är en generell slutsats oavsett vilken forskningsgren man
väljer att studera. Forskningsinsatserna har dock inte lett till en lika betydande
företagsverksamhet. Global-Innovation-Index är ett mått på hur bra ett land lyckas
omvandla forskning till marknadsframgångar. Indexet jämför forskningsinsatser med
utfall från denna i form av nya företag och ekonomisk tillväxt. Sverige placerar sig i
världstoppen (nummer tre år 2014) när det gäller forskning och utveckling (Global
innovationindex, 2014)27.
Underkategorin Cleantech-specific innovation drivers beskriver företeelser som ger
stöd att skapa ökad marknadspenetration och sänkta inträdesbarriärer för företag och
industrier. Både offentligt stöd och privat stöd är viktigt här liksom tillgång till
industrikluster och till kapital. I detta fält återfinns Sverige väldigt långt ner, efter
länder som Kina och Indien.
Exempel på länder som rankas högst är Finland och Danmark. De karaktäriseras av att
de har den största offentliga budgetsatsningen på cleantech sett till ekonomins storlek,
samtidigt som de har ett flertal cleantech-kluster. Det finns även ett omfattande
ekonomiskt och politiska stöd. De karaktäriseras också av samarbete med andra
länder. Dessa åtgärder bedöms hjälpa företagen och nya teknologier genom dödens
dal. I Danmark och Finland har man även lyckats med att locka lokala investerare till
marknaden. Frankrike är rankad som nummer tre. Utöver ett generöst stödsystem till
företag har de en långsiktig politik för att skapa incitament för investerare. De har som
mål att skära ner andelen kärnenergi till 50 procent från nuvarande över 70 procent.
Inom kategorin Evidence of emerging cleantech innovation drivers28 ligger Sverige på
fjärde plats. Några länder utmärkt sig på ett intressant sätt inom kategorin. Ett
exempel är Korea vars patentkontor har ett snabbspår för gröna innovationer vilket
gör att tiden från inlämning till givet patent förkortas avsevärt, ner till en månad i vissa
fall. Detta är viktigt för att kunna få ut produkter på marknaden. Sverige och
Storbritannien rankas bland de länder med flest företag på Global Cleantech 100, listan
över de hundra ledande privata miljöföretagen i världen. I Sveriges fall tillskrivs
framgången bland annat Energimyndighetens program för att hjälpa till med
finansiering för företag i tidiga skeden av utvecklingen.
Den avslutande kategorin är commercialised cleantech innovation, som avspeglar
landets förmåga att skala upp innovationer inom cleantech. Den mäts med
tillverkningens förädlingsvärde, företagens vinster samt sena privata investeringar och
antalet börsnoterade cleantech-företag. Danmark är ledande med en tillverkning som
motsvarar tre procent av BNP samt flest börsnoterade företag, i relation till deras
ekonomi.
Global innovation index. https://www.globalinnovationindex.org/content.aspx?page=dataanalysis
28 OECD data over miljöpatent sökta unde Patent Cooperation Treaty; Cleantech Group data åpå
cleantech venture capital (VC); och data från en lista rörande 2011-2013 Global Cleantech 100 lists,
(Cleantech Group’s årlig ranking över de hundra mest framgångsrika privata miljöföretagen globalt).
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En vanlig förklaring till Sveriges dalande placering i innovationsligan är att
industristrukturen är föråldrad. Många svenska storföretag bygger på tekniska
genombrott som gjordes för flera decennier sedan, förvisso inom lönsamma branscher
men med produktionskapacitetsökning som ett enda sätt att öka intäkterna.

3.1 Olika typer av länder – innovativa, imitatörer och stillastående
Huvudslutsatsen i den neoklassiska ekonomiska tillväxtmodellen, Solow-modellen29,
är att ingen ekonomisk tillväxt långsiktigt kan komma till stånd utan teknisk
utveckling. På kort sikt beror ekonomisk utveckling på kapitalackumulation
(Grossman och Helpman, 1993). Ett vanligt antagande i modellen är att ekonomin
alltid kommer att konvergera till en jämviktstillväxttakt, som bara beror på den
teknologiska utvecklingstakten och arbetskraftens tillväxttakt. I en internationell
kontext medför detta att ett lands ekonomiska tillväxt inte bara bestäms av den egna
tekniska utvecklingen utan även av teknisk utveckling i utlandet.
Alla länder kommer dock inte att växa i samma takt även om ny teknologi teoretiskt
sett är fritt tillgänglig för alla, efter en viss tid. Om man antar att teknisk utveckling
kommer från vidareutveckling eller imitation av andra länders teknik inser man att
utvecklingen varken är lätt eller gratis. Ett lands teknikutveckling kan sägas vara
beroende av dess möjlighet att investera i FoU samt landets kapacitet att absorbera
teknik utifrån. Detta sker genom imitation men adderar inte nödvändigtvis något till
den existerande globala stocken30 av kunskap
Stöllinger (2013) visar, genom att utför en rad tester på ett datamaterial bestående av
76 länder, att länder kan delas in i innovativa, imitatörer samt stillastående länder.
Gruppen med länder som utför innovationer är sådana där det investerats i FoU, de
flyttar frontlinjen på den kända kunskapen i världen. Länder som imiterar utför en
begränsad mängd egen forskning men de kan absorbera och använda det som
importeras. Den stillastående gruppen har otillräckligt med humankapital för att ta till
sig ny teknologi. Detta leder till ett stort och växande teknologiskt gap.
Är det då ett problem att ligga i en lägre grupp? Hade det gällt ekonomisk tillväxt
generellt hade det funnits hopp om man utgått från den neoklassiska teorin om
konvergens mellan ekonomier. Teorins tidiga ståndpunkt, om än i flera fall tveksamma
resultat31, säger att fattigare länder och regioner kan växa snabbare än rika länder och
att de därmed på lång sikt kommer nå samma nivå (Barro och Sala-i-Martin, 1992).

Solow-modellen bygger på den amerikanska nationalekonomen Robert Solows arbete och forskning
kring ekonomisk tillväxt Han belönades med Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred
Nobels minne 1987. Realkapital ger avtagande avkastning. Givet en fast arbetskraftstyrka, kommer
effekten på produktionen som den sist investerade kapitalenheten alltid att bli mindre än föregående.
30 Med detta avses den samlade kunskapen i världen ackumulerad med en dispritionstakt tillagd.
31 Se exempelvis Romer, 1986; Lucas, 1988; Barro och Sala-i-Martin, 1992; samt Islam, 2003 för kritik
mot idén.
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Länders ekonomiska tillväxt är ofta negativt korrelerat med dess utgångsnivå (Barro,
1991). Exempelvis Kina som har växt med mer än 7 procent32 per år under en längre
tid har börjat hinna ikapp andra länders per capita nivå. Konvergensteorin har dock
utgått från att kapital i klassisk mening som fabriker läggs där det är bäst avkastning
på dem. Är arbetskraften billigare och kan utföra samma saker kommer produktion
flyttas till de länderna förutsatt att institutionerna är gynnsamma (Maurseth, 2001).
Även om detta ekonomiska samband höll förut gör det nödvändigtvis inte det längre.
Att Sverige gått från ett industri- till kunskapssamhälle är oomtvistat. Hur
utvecklingen framöver kommer se ut och vilka som kommer vara vinnare och förlorare
är dock inte förutsägbart. Det är inte omöjligt att vi är på väg tillbaka till ett nytt
produktionssamhälle men av en annan typ än det vi kom från.
I dagens ekonomi är det ofta idéer som är värt något, allt annat är kopierbart eller
robotiserbart (Fölster, 2014, Sandström 2014). Antalet arbetade timmar avgör inte
värdet på det man skapar – kundernas behov avgör. Stålproducenten SSAB hade 2012
runt 8 000 anställda, omsatte 39 miljarder och gjorde nästintill noll vinst. Bolaget
Mojang, som sålde spelet Minecraft till Microsoft för 18 miljarder (två gånger
köpesumman för Volvo personvagnar), hade 40-talet anställda och gjorde en vinst på
800 miljoner efter skatt.
Stöllinger (2013) menar att det inte går att ta för givet att länder som ligger teknologiskt
efter kommer kunna komma ikapp. Humankapital kommer inte bete sig som
realkapital. Silicon Valley är ett område där löneläget såväl som kontorshyran är hög,
ändå väljer teknikföretag att etablera sig där istället för Idaho där lönerna är låga och
lokalkostnaderna minimala. För att föra den tekniska utvecklingen framåt investerar
företag i FoU. Andra kan därefter skapa innovationer med hjälp av dessa framsteg. Ett
exempel är de smarta telefonerna som både är dator och telefon. Den har utvecklats
genom att många tekniska innovationer kombinerats på ett innovativt sätt. Nya
användningsområden skapas hela tiden och adderas enkelt genom s.k. appar.

32

Vid 7 procent tillväxt är tiden det tar för BNP att fördubblas runt 10 år.
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Figur 12 Antalet miljöenergipatent i tagna vid EPO av Svenska och Danska innovatörer

I en jämförelse med de europeiska länderna tar inte uppfinnare från Sverige speciellt
ofta patent inom området miljöenergi vid EPO, Europeiska patentverket. Givetvis kan
traditionen att ta patent skilja sig från land till land och därför är EPO intressant att
hämta data från. Det är dyrare att söka patent vid EPO, och krångligare med en
språkbarriär och ovan administration. I figur 12 visas patentutvecklingen för
miljöenergipatent över tid i Danmark och Sverige. Fram till efter 2000-talet var antalet
lågt i båda länderna. I början av 2000-talet drog Danmark ifrån och ligger nu över både
Storbritannien och Frankrike vilket illustreras i grafen nedan.
Justerade för per capita blir siffrorna givetvis något annorlunda men det ändra inte det
faktum att det är en signifikant skillnad mellan Danmark och Sverige – svenska
patentansökningar är få inom miljöenergiteknikområdet.
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Figur 13 antalet Miljöenergipatent tagna av Tyska, Franska och Brittiska innovatörer
hos EPO

Även om det inte går att dela in länderna i liknande kategorier som Stöllinger (2013)
gjort så verkar det finnas ledare i form av Tyskland och Danmark. Storbritannien och
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Frankrike har ett stort antal patentansökningar vilket kan tillskrivas deras generella
storlek när det gäller ekonomi. Nedbrutet på sektornivå ser man att svenska företag tar
patent främst inom vind- och solenergisektorn.
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Figur 14 Patent inom respektive kategori, vind, sol och bioenergi Sverige, EPO, 2014

Inom de övriga klasserna pågår betydligt mindre aktivitet. Havsburen vågenergi och
till viss del geotermisk energi har utvecklats de senaste åren. När det gäller tidvatten
och dammar pågår inte verksamhet i Sverige, vilket inte är konstigt då tidvattnets
påverkan är marginell. Även inom den konventionella vattenkraften har patentnivån
varit stillastående på en låg nivå.. Teknologin är mogen men det kan vara fallet att
patent som förbättrar den konventionella vattenkraften kan tas inom andra fält,
exempelvis generella förbättringar i konstruktioner.
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Figur 15 Patent inom respektive övriga kategorier i Sverige, EPO, 2014
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Figur 15, nedan, visar hur patenten fördelar sig vad gäller vilka som tillhör den största
underkategorin (Keefe, 2013). I appendix 1 förklaras patentstrukturen för vindkraften
enligt IPC-systemet. I detta fall är underkategorin F03D den intressanta. Det är den
renaste33 patentklassen för miljöenergi och täcker 96 procent av patenten för vindkraft.
Det var inte förän under sent 90-tal som patentverksamheten inom fältet startade
överhuvudtaget. Man vänder sig då till EPO, trots att det är dyrare och mer komplicerat
att få ett patent genom den europeiska patentorganisationen. Uppgången tolkas som
att uppfinnare tror sig ha värdefulla uppfinningar att patentera.
Tabell 5 Fördelning av patent tillhörande den största subkategorin (Keefe, 2013)

Sektor

Antal

Biodrivmedel
Geotermisk
Vattenkraft
Bränsleceller
Solkraft
Tidvatten
Sopor till energi
Vågkraft
Vindkraft
Övriga

1609
596
1965
12152
43008
264
1329
721
2616
540

Procent tillhörande den
största subkategorin
37 %
38 %
73 %
77 %
66 %
84 %
51 %
92 %
96 %
93 %

3.2 Kostnadsreduktion
Stöd till företag som bygger vindkraft motiveras ofta med att en utbyggnad kommer
leda till en kostnadsreduktion. Denna process illustreras av en så kallad lär-kurva och
visar sambandet mellan ökad kvantitet och med tiden minskad styckkostnad per enhet.
Inom detta koncept ligger utveckling av teknik och ”learning-by-doing”. Det mest
kända exemplet är Horndalseffekten.
Namnet är myntat av den svenska nationalekonomen Erik Lundberg som studerade
järnbruket i Horndal i Dalarna. Järnbruket gjorde inte några nämnvärda investeringar
på 15 år, och höjde ändå produktiviteten med 2 % per år. Produktivitetsförbättringen
förklarades med att personalen lärde sig att behärska den tillgängliga tekniken allt
bättre genom learning-by-doing, och utnyttjade mer av dess kapacitet.

Med renaste avses den klass om har minst patent inom andra områden. Många patent inom
solenergi till exempel används till annat än genererande av elektricitet.
33
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Figur 16 Genomsnittlig konstruktionskostnad, US$ per kW för vindkkraft (2008 priser)
Källa: IEA (1991-2008); De Noord et al. (2004); Wiser and Bolinger. (2010); och IRENA
(2012)

Priserna per kilowattimme konstruerad vindkraft sjönk kraftigt under perioden 1990
till 2004. I Danmark gick de ner från runt 1800 dollar per kW till som lägst runt 750
per kW. Det radikala skiftet uppåt för kostnaderna runt år 2005 kan förklaras av en
kombination av förändrade handelsmönster av stål som är den största insatsen när det
gäller råvaror i ett vindkraftverk. Ungefär 72 procent är stål, 15 procent är gjutjärn
(Willburn, 2011). Samtidigt startade den kinesiska byggboomen vilket höjde
efterfrågan ordentligt utan att utbudet ökade. Detta ledde till en 400 procentig ökning
av järnmalmspriset under en period.

4. Empiriska makrotest
I denna del av rapporten kommer en modell för vad som driver teknisk utveckling
presenteras. Modellerna är en expansion av resultat från Grafström och Lindman
(2015). Detta sker genom ett antal variabler som väntas vara viktiga för den
teknologiska utvecklingsprocessen prövas i tre separata modeller som var för sig i
tidigare forskning har används för att studera teknisk utveckling inom
miljöenergisektorn. Modellerna studerar uppfinning, innovation samt teknikspridning
(på engelska: Invention, Innovation och Diffusion). Dessa definieras som:
Invention “The creation of new products and processes through the development of
the new knowledge or from new combinations of existing knowledge. Most inventions
are the result of novel applications of existing knowledge,” (Grant, 2002, p. 333). Ett
exempel på detta är jetmotorn som patenterades av Frank Whittle på 1930-talet. Från
patent till civil användning av motorn tog det 27 år. Det första kommersiella planet,
the Comet, började flyga 1957. I andra fall kan saker uppfinnas men med lågt
kommersiellt värde eller saker som bara blir liggande utan att patentet förnyas.
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Innovation defineras av Grant (2002, p. 334) som: “[t]he initial commercialization of
invention by producing and marketing a new good or service or by using a new method
of production”. En innovation behöver alltså inte nödvändigtvis innehålla en ny
uppfinning. Det kan vara en omstöpning av gamla uppfinningar till nya produkter.
Diffussion inträffar enligt Grant (2002, p.335) efter innovationsprocessen och handlar
om spridning på en marknad. Det kan innebära att kunder börjar köpa en vara eller
tjänst. På företagssidan kan det vara att andra företag börjar använda teknologin eller
imitera produkten.

4.1 Teknisk utveckling modellerat
För att möta rapportens syfte 1, att se hur Sverige ligger till samt öka förståelsen för
den tekniska utvecklingen på miljöenergiområdet, används ett dataset med åtta
europeiska34 länder inom OECD under tidsperioden 1990-2012. Genom detta kan vi
estimera en integrerad teknisk utvecklingsprocess illustrerad nedan.

Figur 17 Teknisk utveckling, ett integrerat synsätt

Detta illustrerar vilka faktorer som styr över utvecklingsprocesserna, något som är
policyrelevant. Detta för att inte motverka insatser man ställer upp. Med detta avses
att en policy som är tänkt att bidra till utvecklingen inom en del av teknologikedjan kan
ha negativa effekter på en annan del. Detta kan medföra att det tar längre tid än
nödvändigt för teknologin att mogna. Modellerna som estimeras är följande, en negativ
binominal regression för:

Patent nt  0  1Kapitalsto cknt  2 Forskarent  3 R & Dnt

(3)

En lärkurveregression i linje med (Goff, 2006; Ek and Söderholm, 2010).

ln Kostnadnt  ln  0   L ln Accumulera dkapacitet nt

(4)

Samt en panelregression för nivån på implementeringen av den nya tekniken

ln Accumulera dkapacitet nt  a0  a1 ln Policy ntF  a 2 ln P  substitut ntG
 a3 ln produktionskostnadnt  a 4 ln R & Dnt

34

Danmark, Italien, Frankrike, Nederländerna, Tyskland, Spanien, Sverige och Storbritannien.
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(5)

Datan som användes för att estimera de tre stegen var: (a) antalet patent inom
vindkraftsteknologi35; (b) antalet forskare per 1000 personer i arbetskraften; (c)
offentliga forsknings- och utvecklingspengar till teknologin (US$ million)36; (d) Feedin tariffs för vindkraftsenergiproducenter (US cents/kWh37; (e) den ackumulerade
installerade kapaciteten (MW) globalt38; (f) regional kumulativ kapacitet (MW) global
minus regional kumulativ kapacitet; (g) nationell installerad kapacitet; (h) kostnad per
installerad enhet (US$/kW)39; (i) internationella stålpriser (US$/mt)40; (j)
internationella naturgaspriser (US$/mmbtu). Alla priser i 2012 års värde.
Table 1 Vad påverkar
patentskapande

Table 2 Vad påverkar
kostnadsreduktion

Table 3 Vad påverkar utbyggnaden
Variabel

Variabel

Patent

Variabel

 i ln RES nt

0.231**
(0.016)

i ln CCGt

-0.080***
(0.006)

i ln R & Dnt

0.001
(0.926)

i ln PntS

0.513***
(0.000)

i ln Knt

0.02***
(0.000)

i ln K nt

-0.077**
(0.050)

i ln PntF

0.020
(0.374)

i ln IKnt

3.94***
(0.000)

i ln CCGnt

-2.94***
(0.004)

 i ln P

-0.003
(0.847)

F
nt

Log-likelihood

-213.03

Wald chi2

361.42

R2-adjusted

0.434

Global LR (%)

5.4

i ln Cnt

-2.517***
(0.000)

 i ln PntG

3.000***
(0.000)

i ln PntF

0.252**
(0.048)

i ln R & Dnt

0.090
(0.518)

R2-adjusted

0.704

N

144

National LR (%)

P>𝑥
N

2

0.000
144

LSR (%)

5.2

N

144

De generella slutsatserna som kan dras för de europeiska vindkraftsländerna är
följande: Resultaten från den första modellen visar att antalet forskare i arbetskraften
(Ln RES), är viktig för hur många patent som tas ut. Statligt stöd till forskning (Ln

OECD statistical database
OECD Statistics Database
37 IEA (2004, 2012a, 2012b)
38 Earth-Policy Institute’s Cumulative Installed Wind Power Capacity in Top Ten Countries and the
World, 1980-2013 (2014).
39 International Energy Association’s (IEA) Wind Energy Annual Report (1991-2008), De Noord et al.
(2004), Wiser and Bolinger (2010), and the International Renewable Energy Agency’s (IRENA)
Renewable Energy Technologies: Cost Analysis Series (2012)
40 World Bank’s MIDAS database (2014)
35
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R&D) har inget signifikant samband med antalet patent eller hur höga
kostnadsreduceringarna är i ett land.
En ökning av patentstocken41 (Ln K) den samlade kunskapen i landet inom fältet visar
på ett positivt signifikant samband när det gäller att ta fram nya patent inom
vindkraftsområdet. En ökning av (Ln K) är även drivande när det gäller utbyggnad av
vindkraft. Modellen för kostnadsreduktioner på substitut, som exempelvis gas (Ln PG),
visar att om gaspriset går upp kommer vindkraften bli ett mer attraktivt alternativ.
Feed-in-tarifferna har bara effekt på utbyggnaden, vilket är ett positivt resultat då de
är avsedda för just det ändamålet.

5. Företagens utmaningar
Internationellt benämns området energi och miljö som cleantech42, området är ett av
de mest expansiva i vissa delar av världen. Som visat tidigare finns det identifierade
brister i Sverige där denna utveckling av området inte svarat mot trenden i
grannländer.
Särskilt nya kunskapsintensiva företag har stora problem med att finansiera sin tillväxt
externt, t.ex. genom banklån (Svensson, 2011). Internationell statistik visar kraftigt
ökande riskkapitalinvesteringar inom cleantech/energiteknik. Affärsänglar inom
denna sektor är relativt ovanliga i Sverige. Baserat på branschspecifika kunskaper och
nätverk har affärsänglar en tendens att investera i sina ursprungsbranscher. Därför
förekommer de främst i branscher som under någon period karakteriserats av höga
avkastningar (Laufer mfl, 2013). Detta förklarar troligen varför det är relativt få i
energibranschen.

5.1 Policynivån
Internationellt benämns området energi och miljö som cleantech43. I vissa delar av
världen är området ett av de mest expansiva. Som tidigare beskrivits finns identifierade
brister i Sverige varför utvecklingen inte motsvarar trenden i omvärlden.
Särskilt nya kunskapsintensiva företag har stora problem med att finansiera sin tillväxt
externt, t.ex. genom banklån (Svensson, 2011). Internationell statistik visar kraftigt
ökande riskkapitalinvesteringar inom cleantech/energiteknik. Affärsänglar inom
denna sektor är relativt ovanliga i Sverige. Baserat på affärsänglarnas egna kunskaper
och nätverk har de en tendens att investera i sina ursprungsbranscher. Vidare
förekommer affärsänglar generellt främst i branscher som under någon period
karaktäriserats av höga avkastningar (Laufer mfl, 2013). Detta är ett rimligt skäl till att
det är relativt få i energibranschen.
I en studie av svenska affärsänglar av Laufer mfl. (2014) uttrycker flera affärsänglar att
de inte bör beskattas så hårt då risken för kreditförluster är hög och antalet
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Ackumulerade kunskapen inom ett fält, uträknad med en depriceringstakt på 15 procent.
”mindre skadlig för miljön än tillgängliga alternativ”
43
”mindre skadlig för miljön än tillgängliga alternativ”
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framgångsrika exit är tämligen lågt. Som påpekats av Laufer mfl. (2014) är
innovationsklimatet för svenska affärsänglar jämfört med utländska ett område som
behöver studeras närmare då olika skatteregler ger olika förutsättningar.

5.1 Policynivån
Ingen industri eller bransch är den andra lik och alla möter olika utmaningar. Den
gröna energibranschen är inget undantag. Även om den grundläggande teknologin är
flera tusen år gammal, exempelvis bruket av flödande vatten eller vind för att driva
kvarnhjul så är bruk av teknologierna för att skapa ström relativt nytt i fallet vind och
solkraft. Det är först på 2000-talet som en expansion av kapacitet och forskning kom
igång.
Ibland påstås det att forskning som har byggt modeller för att förutspå energibehov
och energisystem inte bygger på tillräcklig kunskap om källorna till uppfinningar,
innovationer och spridning av nya teknologier. Därför ska de enligt detta synsätt inte
kunna ge ett tillräckligt beslutsunderlag till politiska beslutsfattare inom området grön
energi och klimatförändringar (e.g., Gillingham et al., 2008).
Likväl spelar statliga policyinstrument stor roll för utvecklingen av förnybara
energisystem (Gillingham et al, 2008; Jakeman, et al, 2004), Romer (1990) kom fram
till att teknisk utveckling till stor del uppkommer för att människor reagerar på
incitament från marknaden. En förändrad policy på energiområdet är en faktor som
kan skapa sådana incitament.
På den övergripande policynivå, inom EU, har mycket hänt då nya system
implementerats (med varierande effektivitet). The European Union Emissions Trading
System (EU ETS) startade år 2005 och vid år 2013 slut omfattade systemet mer än
11,000 kraftstationer och andra fabriker. Handelssystemet beräknas täcka 45 procent
av CO2 utsläppen i Europa och kan därmed väntas spela en betydande roll för
energiproduktionen, speciellt om prissättningen förändras. Dagens prisnivå kritiseras
för att vara för låg (European Commission, 2013).
Marknadsstrukturerna på energimarknaden har också förändrats. Överlag har
elmarknaderna avreglerats snabbt sedan 1990 talets början.44 Elmarknadens struktur
och regleringsgrad är relevant då den väntas påverka offentliga investeringar i
forskning och utveckling (Smith and Urpelainen, 2013). Internationellt har
avregleringen av elmarknaden sammanfallit med en signifikant nedgång i FoU
investeringar på området. Kortsiktigt ökade antalet patenterade applikationer då
forskning riktades in mer på utrustning, den långsiktiga teknologiska utvecklingen är
därmed mer osäker (Jamasb och Pollitt, 2008).

44

För en genomgång om hur detta har graderats se appendix.
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Figur 18 Grad av reglering av elmarknaden i utvalda Europeiska länder. En 6:a
indikerar en väldigt reglerad elmarknad

Liberaliseringen kom igång tidigare i Norden än i resten av EU. Avregleringen av
elmarknaden började före den stora expansionen av den gröna energisektorn. För
energisektorn kan detta ha spelat roll då många anläggningar kan vara småskaliga.
Alla branscher är unika men det argumenteras ibland att energibranschen är lite mer
unik än andra investeringsområden. Branschen är väldigt politikinfluerad och
politiken förändrar incitamenten för agerande genom olika regleringar. På grund av
detta har politiken en stor påverkan på riskkapitalinvesteringar i branschen. Därför är
det viktigt att förstå hur marknaden reagerar på olika incitament.
Bürer och Wüstenhagens (2009) skriver att få studier gjorts för att förstå investerare i
miljöenergisektorn och vilka styrmedel och lagstiftningar de saknar/behöver. En
felaktig policy kan leda till att pengar investeras i helt andra sektorer. I en studie har
de intervjuat 58 investerare i Europa och Nordamerika. De fick ranka olika typer av
policys från 0 till 5. Policyfälten är indelade i pull- och pushmedel för att förändra
marknaden.
Den grundläggande idén är att teknologi-pushmedel, som exempelvis statligt stöd till
forskning och utveckling ska öka mängden av kunskap inom teknologin dvs. utöka
utbudet. Pull-politik som exempelvis garanterade pengar för att sälja förnybar energi
ska verka som en efterfrågeförstärkare för teknologin och skapa incitament för företag
och konsumenter att efterfråga en viss typ av produkt.
Tabell 6 Preferens för olika policytyper N=58

Uppfattad effektivitet av teknologi-push politik Uppfattad effektivitet av marknads-pull
politik
Statligt stöd till
3,75
Feed-in tarrifs
4,16
demonstrationsanläggningar
Statligt FoU-stöd
3,39
Nedtrappning av
3,56
koldioxidrelaterade
subventioner
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Pengar till små och
medelstora företag
Investeringssubventioner

3,21

Teknologistandarder

3,54

3,21

3,52

Privata FoU-pengar
Skattelättnader för
entreprenörer
Skattelättnader för
investerare
Inkubatorer
Statliga investeringar i
privat Venture capital
Mjuka stödåtgärder
Statliga Venture
Capitalfonder

3,21
3,05

Skattekrediter för hus
och företag
Krav på förnybar energi
CO2 handel
Offentliga
inköp/upphandlingar
Produktionsskattekrediter
CO2 skatt

3,38

Produktionsportföljkrav
Handel med
miljöcertifikat
Clean Development
Mechanism
(mekanismen för ren
utveckling) respektive
Joint Implementation
(gemensamt
genomförande).

3,27
3,22

2,75
2,71
2,67
2,33
2,29

3,44
3,38

3,35
3,35

3,00

Först och främst: investerarna verkar ha en preferens för feed-in tarrifer, vilket också
tidigare forskning visar. Feed-in-tarrifer ger en säkerhet när det gäller investeringar i
energiprodukter, oftast vind och solenergianläggningar, som har garanterats ett visst
pris på den energi de skickar in i elnätet (Menanteau et al., 2003; Meyer, 2003). Denna
typ av policy ger betydligt bättre resultat när det gäller att utöka utbudet av miljövänlig
energi då kontrakten är långa vilket gör att planeringen blir enkel (Menanteau et al.,
2003; Langniss, 1999; Luthi and Wustenhagen, 2008). Feed-in tarrifer som är
fastslagna och långsiktiga har fungerat bättre än de som ändrats utifrån produktionen.
En annan policy som anses viktig för att förändra efterfrågan av grön energi är att
minska
subventionerna
till
konkurrerande
energikällor,
speciellt
till
45
koldioxidrelaterade källor . Subventioner är mer ett europeiskt fenomen än ett
specifikt svenskt problem dock verkar svenska Vattenfall på den tyska
energimarknaden. Att bryta ett ton kol i Tyskland kostar €165, världsmarknadspriset
är €60. Mellanskillnaden betalas av den tyska staten. Den tyska federala
miljömyndigheten räknade år 2003 ut att kostnaden för varje räddat kolgruvejobb var
82,000 euro (EEA, 2004).

Det finns ett visst mått av snedfördelning i uttaget av koldioxidskatt i Sverige, tillverkningsindustrin
betalar 13 procent av näringslivets totala koldioxidskatt, de står för 35 procent av näringslivets totala
koldioxidutsläpp. En majoritet av de andra branscherna står för en större del av skatten än deras del
av utsläppen. Detta förklaras av en rädsla för så kallat koldioxidläckage, dvs. risken att produktion
flyttas till länder där det är billigare att släppa ut koldioxid. Därför har koldioxidskatten inte fördelats
jämnt över alla branscher. Samma typ av anpassningar har gjorts andra länder där man har infört
sådana skatter (Palm och Cederlund, 2013).
45
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Utöver att investerarna kan ha en aversion mot konkurrens så tyckte inte de som
investerade pengar i miljöenergiföretag om statligt riskkapital (2,67) eller för den delen
statliga företagsinkubatorer (2,71). Dock tyckte investerarna bara marginellt mer om
policyförslaget skattelättnader för investerare (2,75), något som skulle gynna dem
själva.
Inom den andra policykategorin rankas statligt stöd till demonstrationsanläggningar
(3,75) högst. Stöd till demonstrationsanläggningar är viktiga inom energibranschen
eftersom företagen kan ha svårt att finansiera oprövad teknologi.
Även
när
demonstrationsanläggningen
är
uppe
ligger
de
i
en
46
förkommersialiseringsfas , där de har en dyr produkt som de inte kan få kassaflöde
från samt en dålig förhandlingsposition. Denna fas ligger mitt i dödens dal. I nästa
avsnitt kommer strukturen på den svenska kapitalmarknaden för miljöenergi visas.
Siffrorna tyder på att det finns en stor risk att företag fastnar i dödens dal.

5.2 Riskkapital
Det privata näringslivet står för lejonparten av riskkapitalet i Sverige. Privatägda
riskkapitalbolag utgör 82,5 procent av bolagen i Sverige medan statliga institutioner
utgör ca 11 procent och koncernägda företag 6,5 procent (Nyman, Lundgren och Rösiö,
2012). Efter finanskrisen har summan riskkapital i Sverige minskat, samtidigt har den
politiska diskussionen om riskkapital skiftat.
Många gånger går investeringarna Sverige förbi. Ett sådant exempel är den
världsledande tekniken för framställning av nya billigare tunnfilmssolceller som
utvecklades av forskare i Uppsala och det svenska avknoppningsföretaget Solibro. När
det inte gick att hitta kapital i Sverige investerade tyska Q-cells två miljarder kronor i
två produktionsanläggningar i Tyskland47. Dessa två miljarder är nära det totala
årsbeloppet för investeringar inom cleantech-området i Sverige.
Traditionellt har de som sysslat med venture capital varit fokuserade på ett mindre
antal industrier främst inom informations- och kommunikationsteknologi eller
bioteknologi (Wüstenhagen och Teppo, 2006). Ett större internationellt intresse kan
under senare tid skönjas för industrier under samlingsnamnet clean-tech globalt och i
Sverige (Usher, 2008). Erfarenhet från andra industrier har visat att olika former av

Ett exempel på ett ovanligt energiföretag som har arbetat länge och långsamt är Snowpower AB.
Sedan sommaren 2000 använder Sundsvalls Sjukhus snö för både komfortkyla och kyllagring.
Kylanläggningen i Sundsvall bygger på en teknik som bland annat innefattar storskalig lagring av snö.
Där snö från snöröjningen runt om i staden används, man det kalla smältvattnet för att kyla sjukhuset.
Snökyleanläggningen har sänkt sjukhusets elanvändning för att åstadkomma kyla med hela 90
procent, plus att man har kunnat fasa ut de miljöfarliga köldmedierna. En anläggning byggd efter
samma princip finns i dag för kylning av Sapporo flygplats i Japan. Konceptuellt en energispararmetod
som har vissa begränsningar när det gäller geografiskt område men dock en billig och oönskad råvara
att använda sig av (http://www.snowpower.se/sundsvalls-kylanlaggning.asp).
46

http://fof.se/tidning/2014/2/artikel/darfor-har-danmark-kommit-sa-mycket-langre-sverige-nardet-galler-gron-teknik
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riskkapital kan påskynda marknadsintroduktionen av innovationer (Kortum and
Lerner, 2000). Andelen riskkapital som går till energi är dock fortfarande begränsad.






Såddkapital är den initiala finansieringen som en entreprenör ofta behöver
för att kunna utveckla sin idé och starta sitt företag. I denna fas tillför ofta
kapitalisten mer kunskap och kompetens än kapital. Typiska svenska
såddinvesteringar varierar från ett par hundra tusen kronor till några miljoner.
Då detta är en mycket riskfylld investeringsform har staten kompletterat de
kommersiella aktörerna med skattefinansierade institut. Det är också vanligt att
rika privatpersoner, affärsänglar, investerar i denna fas.
Tillväxtkapital används när företag ska gå från en relativt nystartad
verksamhet till en större aktör. Typisk investeringsstorlek är 5-50 miljoner
kronor.
Bryggfinansiering är en större investering på ofta 50-250 miljoner kronor
som används mellan tillväxtkapitalet och en börsintroduktion.

Cleantech-sektorn är som tidigare nämnts ingen egen bransch. Portföljbolag inom
många branscher kan klassificeras cleantech-bolag. Nedan redovisas siffror för
finansiering, statlig och privat som kommer cleantech-sektorn till handa
(Tillväxtanalys, 2014). Efter finanskrisen försvann mycket av det privata kapitalet och
det ersattes inte av uppgången i statlig finansiering. Trenden har varit liknande när det
gäller kapital i stort till andra sektorer. Toppen på 4,8 miljarder kronor nåddes år 2008
sedan minskade VC-fondernas investeringar i svenska portföljbolag varje år fram till
2012. År 2013 bröts trenden och investeringarna planade ut vid 2,0 miljarder kronor.
Bland offentliga fonder år 2013 gick 68 procent av investeringsvolymen till
portföljbolag i expansionsfasen. Motsvarande andel för de privata fonderna var 49
procent (Tillväxtanalys, 2013).
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Figur 19 Privata och offentliga VC-fonders investeringar i cleantechbolag 2007–2013,
Tillväxtanalys 2014.
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Mest pengar har de privata och offentliga fonderna satsat i expansionsfasen inom
cleantech. Från den privata investerarens perspektiv är beteendet rimligt. I
expansionsfasen finns en färdig produkt som ska säljas och om marknaden reagerar
positivt (något som bör ha framkommit i den tidigare lanseringsfasen) bör fonden
kunna göra pengar på företaget. Att däremot vara med i såddfasen eller uppstartsfasen
är ett mindre sannolikt agerande från en privat investerares sida.
Från idé till färdig produkt är en lång tidshorisont. Hälften av patentansökningarna
som lämnas in på det Europeiska patentkontoret avslås. Vidare är en stor andel av
patenten som beviljas utan ekonomiskt värde eller så blir de snabbt värdelösa när en
annan teknologi utvecklas (Pakes, 1985; Schankerman & Pakes, 1987). Av patenten
som registreras beräknas de tio procenten mest värdefulla ge 48 till 93 procent av det
totala ekonomiska värdet till sina ägare, alltså finns det väldigt många patent som har
lågt eller inget ekonomiskt värde (Scherer & Harhoff, 2000).
Enligt en studie av EPO anser många mindre företag att patentprocessen är svår, därför
väljer de att inte göra patentansökningar (Adams, 2005). Inom de flesta branscher är
det inte ett avgörande problem att avstå från att ta ut ett patent. Det finns metoder med
företagshemligheter som gör att patent inte behövs (Cohen, Nelson, & Walsh, 2000;
Trajtenberg, 2001). Inom miljöteknikområdet är däremot patent nödvändiga då det
går att lära sig hur många delar produceras genom att plocka isär och bygga upp på
nytt, s.k. reverse-engineer,
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80

Miljoner kronor

70
60
50

Sådd

40

Produktutveckling

30

Lansering

20

Expansion

10
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Figur 20 Offentliga VC-fonders investeringar i cleantechbolag 2007–2013 efter fas,
Tillväxtanalys 2014.

När det gäller såddkapital har det inte funnits mycket pengar att hämta vare sig från
privata eller offentliga fonder. Såddfasen är dock inte speciellt resurskrävande. Det kan
handla om några hundratusen eller upp till en miljon kronor för att företagaren ska
kunna sätta upp sitt företag. Såddfasen täcks även av andra statliga instrument.
Tillväxtkapital används när företag ska gå från en relativt nystartad verksamhet till en
större aktör. Typisk investeringsstorlek är 5-50 miljoner kronor i det som kan sägas
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vara lanserings- och expansionsfasen. I slutet av tidsperioden, 2007-2013, har sådant
kapital tillförts vilket kan ha hjälpt till att förändra bilden gällande antalet
miljöenergiföretag. Dock behöver miljöenergiföretagen ofta mer kapital om de ska
bygga pilotanläggningar, till skillnad från vissa andra företag med produkter som säljs
från hyllor inom dagligvaruhandeln.
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Figur 21 Privata VC-fonders investeringar i cleantechbolag 2007–2013 efter fas,
Tillväxtanalys 2014.

5.3 Tre barriärer för implementering av ny teknologi
Trots att många av de gröna energislagen har funnits länge uppfattas de inte som
etablerade. Det finns tre barriärer en ny energiteknologi måste ta sig över för att
accepteras. Det handlar om politiska, sociala och industriella. För att en teknologi ska
ta sig genom det som i litteraturen kallas ”dödens dal” (se figur 1) och implementeras
krävs det stödåtgärder48. Utan stöd riskerar den nya teknologin att förbli en
nischprodukt eller produceras i ett annat land med bättre förutsättningar (LeBelle och
Goldthau, 2014).
Ett teknologisystem är den miljö som omger en teknologi. Den består av sociala,
politiska och industriella sfärer tillsammans med landets institutioner, formella och
informella. Detta avgör hur regleringar påverkar en sektor och kommer vara en
funktion av, i fallet miljöteknik, de teknologier som redan verkar inom sektorn.
Energisektorn är väldigt beroende av hur statliga myndigheter agerar då dessa kan
påverka konkurrenssituationen och ibland även vilka teknologier som får tillgång till
marknaden49.

Eller korrekt prissättning av substitutens skadeverkningar.
Vidare bör det konstateras så som nobelpristagaren George Stigler att staten och dess myndigheter
inte är passiva övervakare av teknologisystem utan snarare aktiva aktörer med olika egna agendor. Se
George J Stigler, (1971) ‘The Theory of Economic Regulation’ The Bell Journal of Economics and
Management Science 3–21
48
49
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Med andra ord måste samhällets aktörer – sociala, politiska och industriella – i viss
mån stödja en teknologi om den ska kunna etableras. (ej nödvändigtvis med pengar)
Wustenhagen med fler (2007) menar att detta är extra viktigt för energisektorn.
Energisektorn är väsensskild då produktionen av energi kan ge märkbara negativa
globala externaliteter. En form av externalitet är hur man uppfattar ingreppet i
miljön/naturen när det första vindkraftverket byggs i en välbekant omgivning. Är
människorna oförberedda på förändringen riskerar man att de ibland, om än inte
alltid, kommer betrakta kraftverket som en intervention av deras tidigare frihet; fri
utsikt, orörd natur eller liknande.
LeBelle och Goldthau, 2014 identifierar i en studie över införandet av olika
energitekniker i Tyskland, USA och Spanien ett högt stöd från den politiska sfären som
väldigt viktigt för teknikens framgång. Dels behövs forsknings- och etableringsbidrag
för att dra teknologin ut ur dödens dal men ett splittrat politiskt system sänder signaler
om osäkerhet gällande subventioner och framtida skatter. Investeringar blir därmed
mindre säkra.
De politiska aktörernas ställningstagande får spill over-effekter på hur deras
sympatisörer uppfattar en teknologi. Vilken standard, DVD eller Blue-ray som man bör
använda för att se film är inte en teknologifråga som de politiska aktörerna kommer
att ta i, däremot kan de gå till val på att stoppa eller stödja ett visst energislag.
De industriella aktörerna är även viktiga för att en ny teknologi ska kunna
introduceras. De bör vara i en situation där de har tillgång till kapital via banker och
institutioner samt ha en fungerande kontakt med politiska aktörer. De sociala
aktörerna måste även lita på de industriella aktörerna för att deras projekt ska få
acceptans. Konsumenterna har inte ett högt förtroende för den svenska elmarknaden
(Konsumentverket, 2014), detta kombinerat med misstro mot ny teknologi samt
tveksamhet om förnybar energi kan täcka energibehovet gör att utbyggnaden går
långsammare än vad som skulle vara nödvändigt. Dock är den svenska befolkningen
positivt inställd till exempelvis subventioner av vindkraft (Sifo, 2014).
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Figur 22 Marginalprissättning på el. Energimarknadsinspektionen (2012)

Elpriset varierar kraftigt över dygnet och året. Vissa timmar kan elpriset på elbörsen
ligga nära noll, exempelvis under större delen av en sommarnatt då varken lampor eller
temperaturreglering är påslagen, medan priset andra årstider är över en krona per
kilowattimme.
Prisvariationer
på
elmarknaden
orsakas
av
att
produktionsanläggningar står stilla eller att efterfrågan plötsligt förändras. När
efterfrågan är väldigt hög behöver dyrare produktionsanläggningar tas i bruk. Denna
extra kapacitet utgörs till exempel av olje- och kolbaserad produktion med höga rörliga
kostnader. Marknadspriset stiger därför kraftigt. Detta är givetvis till gagn för vattenoch vindkraftsproducenter som får väldigt goda marginaler när priset stiger långt över
deras produktionskostnader. Det framförs ibland att när det är riktigt kallt blåser det
inte vilket skulle vara negativt för vindkraften. För det första brukar inte
vindförhållandena vara likadana i hela landet och för det andra brukar
vindförhållandena vara bättre under vintern (Sveavind, 2015).
En hypotetisk industriell aktör med ett stort innehav av vattenkraft skulle i detta fall
motsätta sig en utbyggnad av vindkraft då denna är billigare, förutsatt att dagens
stödsystem kvarstår, men även ökar utbudet av energi vilket gör att det finns risk att
efterfrågan inte hamnar på nivåer där de dyra och smutsig oljeeldade
kraftvärmeverken måste slås på. När den fossila kondenskraften startas får
vattenkraftproducenten mer betalt för sin vattenkraftenergi.
Hur stödsystem utformas kan få stora konsekvenser, speciellt om Sverige stänger en
eller flera kärnkraftreaktorer. Utifrån figur 22 kan man utlösa att priserna per kilowatt
skulle kunna öka kraftigt om det blev ett hastigt bortfall av ett energislag. Det finns
brister med utformningen av Spaniens gröna energiomställning, som efter
finanskrisens budgetproblem50 har lett till att de då utlovade stödnivåerna inte har
kunnat behållas. Regeringen i Spanien valde att ge ut långsiktiga kontrakt, 25 år, och
avsatte 6,3 miljarder euro. De som säljer förnybar el till energisystemet får
50

Från 2012 stoppades alla subventioner till nya förnybara energiprojekt (ibid).
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subventioner på uppemot 10 gånger marknadspris (LeBelle och Goldthau, 2014). Detta
ledde till en snabb ökning av antalet installerade enheter. Kapaciteten ökade med 500
procent mellan 2007 och 2008. En lärdom att dra av exemplet är dock att man kan bli
sin egen framgångs slav. Den snabba ökningen av förnybar energi har lett till att statens
kostnader för subventioner ökade kraftigt.
Den teknologiska satsning som inleddes 2007 uppkom inte ur ett vakuum utan var
snarare resultaten av ett decenniums diskussion. Från de politiska aktörerna fanns ett
brett stöd för att genomföra reformer för att bli mindre beroende av importerad kol
och olja samt satsa på förnybar energi. Samtidigt fanns ett starkt stöd i befolkningen –
83 procent stödde idén om att bygga ut solenergi i Spanien.
På det industriella planet fanns före 2007 års kampanj en stabil bas att stå på. År 2006
hade Spanien världens fjärde största marknad för solenergi. Industrin exporterade då
85 procent av produktionen och stod för 25 procent av EU:s produktionskapacitet.
Dock har den spanska solenergisatsningen kritiserats av professor Gabriel Calzada
Alvarez vid Universidad Rey Juan Carlos. Han menade att under den tidsperioden
skapades 50 000 jobb samt att varje jobb i snitt kostade 570 000 euro. Dessa jobb hade
givetvis en alternativkostnad.

5.4 Att stå på andras axlar för att se långt – kunskapsöverföring
Det antas ofta i spillover-litteraturen att geografiska avstånd spelar roll. Om det finns
flera miljöenergiföretag i närheten av varandra skapar det en bättre arbetsmarknad.
Människor med olika kompetenser kan mötas och utbyta idéer samt rekryteras till
speciella projekt. Själva tanken att kunskap sprider sig är en grundsten i den endogena
tillväxtteorin (grundläggande arbetet utfört av Romer (1986) och Lucas (1988)) som
försöker förklara varför vi har långsiktig tillväxt. Även om de geografiska avstånden
kan ha tappat i betydelse har Sverige få miljöenergiföretag och de är utspridda över
hela landet. Detta kan potentiellt vara negativt för tillväxten av fler och större företag.
Inom teknisk utveckling finns det tendenser till att framgångsrika utvecklingsinsatser
rör sig mot samma geografiska områden. Det blir en klustereffekt likt exempelvis
Silicon Valley. Klusterteorin implicerar att komparativa fördelar kan ligga utanför
företagen och inuti geografiska områden där företagen har sin hemvist (Porter, 2000).
Detta innebär att företagen kan ha tilltagande avkastning i vissa områden samt att
denna vinst är beroende av att andra också väljer att investera inom området.
Ett exempel på hur innovationstakten har rört sig norrut finns i Grafström och Jaunkey
(2014) där figur 1 och 2 visar förskjutningen av den innovativa tyngdpunkten i Europa
över tid. Där syns en tydlig rörelse norrut under tidsperioden 1990-2012. Per capita
har länderna i Nordeuropa dragit ifrån länderna i Sydeuropa med avseende hur många
patent som söks och godkänns.
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Figur 23 Patent per capita I Europa 1990. EPO, 2014

Världens innovativa centrum förflyttar sig. Något som däremot är betydligt mer
konstant är värdet av att vara det innovativa centrumet. Kunskap har karaktären av
”public good” det vill säga att en persons konsumtion av den inte hindrar en annans.
Det kan till och med finnas positiva spillover-effekter. Om det bedrivs en stark
energiforskning inom ett fält kommer delar av kunskapen läcka över till andra fält.

Figur 24 Patent per capita i Europa 2012. EPO, 2014

Hur nya teknologier uppstår och integreras i samhället och därmed skapar nya
växande industrier kan studeras på en rad olika sätt. Det neoklassiska ekonomiska
perspektivet fokuserar på skillnader i relativpriser mellan varor, och hur det påverkar
marknadsutbudet. Exempelvis innebär kostnadsminskningar för ett energislag relativt
en annan påverkan på efterfrågan på det energislaget och hur mycket resurser som
läggs på att utveckla nya produkter.
I kontrast till det neoklassiska perspektivet finns entreprenörens perspektiv. Det
enskilda företaget och entreprenörerna inom detta perspektiv är det centrala objektet.
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Till
dessa
två
perspektiv
kan
innovationssystemsperspektivet
läggas.
Innovationssystemsperspektivet
trycker
på
att
innovationsoch
introduktionsprocessen både är en individuell och kollektiv process. Det som avgör ett
företags tillväxt finns inte enbart inom det enskilda företaget utan är beroende och
påverkat av ett innovationssystem (Johnson och Jacobsson, 2001).
Ett innovationssystem för teknologi kan definieras som ett nätverk av aktörer som
interagerar för att skapa, ta till vara och använda ny teknologi (Carlsson och
Stankiewicz, 1991, p. 111). Inom nätverket finns mer eller mindre viktiga aktörer.
Speciellt viktiga anses ”prime movers” eller systembyggare vara. Dessa aktörer hyser
finansiella tillgångar, tekniskt kunnande eller politiskt kapital till en grad att de kan
påverka riktningen en teknologi tar. Dessa är drivande inom utvecklingen och
utbredningen av en teknologi (Hughes, 1983).

6. Diskussion
Även om Sverige är något efter ledande europeiska länder när det gäller vind- och
solkraft är det nödvändigtvis inte en absolut nackdel. Ännu har inget energislag gått
segrande ur teknikstriden likt fallet Blue-ray vs. HD-DVD där ett format blev
standardiserat51.
Det spanska företaget Vortex Bladeless har tagit fram en helt ny typ av vindkraftverk
som inte använder de traditionellt snurrande rotorbladen. Kraftverket består i stället
av en mast som svänger sidledes fram och tillbaka, driven av vindens virvelbildning. I
basen av masten omvandlas den rörelsen till elektricitet via magneter och spolar.
Kraftverken är i det närmaste ljudlösa. Underhållskostnaderna kan halveras jämfört
med den nuvarande nivån då det exempelvis inte finns några delar som är i fysisk
kontakt som kuggarna i en växel. Huvudnackdelen med den nya konstruktionen är att
den beräknas ge omkring 30 procent mindre el än ett vanligt vindkraftverk i samma
storlek, men det kan kompenseras av en tätare placering av masterna (Melin, 2015)52.
En slutsats är att vi vet för lite om vilken policy som de som bistår med riskkapital i
Sverige vill ha, i linje med Bürer och Wüstenhagens (2009) slutsats om att väldigt få
studier har gjorts om vilken typ av stöd eller incitament riskkapitalister behöver. Även
om de internationella studierna kan ge vägledning om vad som är
innovationsfrämjande behövs en studie om svenska förhållanden. Bürer och
Wüstenhagens noterade att det var skillnad på hur respondenterna svarade i
Nordamerika och Europa. Utifrån svaren från investerarna gick det att utläsa vad som
skulle kunna tolkas som en negativ attityd till staten i största allmänhet från de
amerikanska bankmännen.
“Government should not choose winners—simply establish incentives and
let the market sort it out” (Bürer och Wüstenhagens, 2009 pp. 5001).

51
52

För att senare slås av andra tekniska plattformar som exempelvis Netflix.
http://www.nyteknik.se/popular_teknik/teknikrevyn/article3908590.ece
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Europa och Nordamerika har även olika miljöer när det kommer till statligt stöd och
implementerade policys. Detta förväntas påverka respondenternas svar. En policy som
prövats kan uppfattas som bättre än en policy man ännu inte har erfarenhet av.
Som noterat tidigare finns det både för och nackdelar med att vara en tidig investerare
i en teknik. Man bygger upp en kapacitet att absorbera ny teknologi samt göra
innovationer inom sitt fält. Dock kan man bli inlåst på en väg som inte är optimal när
en ny stor innovation tas fram. Om exempelvis det nya materialet till solkraft eller nya
bladlösa utformningen för vindkraft blir framgångsrik kan en stor del av en tidigare
investering i en teknologi som förkastas vara bortkastad, speciellt om man byggtupp
en produktionskapacitet inom fältet.
Starten på livet var inte bra för Kaiba Gionfriddo från Ohio. Vid 6 veckors ålder
kollapsade lungorna. Hoppet var ute och därför tog föräldrarna och läkarna ett steg ut
i det okända. De kontaktade forskare som kunde snabbproducera de delar som
behövdes för att rädda Kaibas andning och liv. Delarna till lungorna producerades med
en 3D-skrivare.
Tidskriften The Economist rapporterade under veckan att transportföretaget UPS i
USA arbetar med att sätta upp industriella 3D-skrivare för att kunna få datoriserade
ritningar på reservdelar folk vill ha för att sedan framställa dem på plats. Det handlar
om metalldelar till bilar bland annat. På sikt kan en sådan finnas i varje svensk
bensinstation. Om någon behöver ett avgasrör till sin antika T-Ford som inte har
producerats på decennier är det möjligt att framställa med skrivaren inom några
timmar.
Precis som många andra områden rör sig energiomställningen snabbt och med rätt typ
av miljöenergisektor skulle Sverige kunna vara en vinnare.

7. Slutsatser
Den svensk miljötekniksektor har analyseras med utgångspunkt i de tre
teknikutvecklingsstadierna uppfinning, innovation och spridning. Slutsatsen är att
förhållandevis få uppfinningar och innovationer görs (om än stigande under de senare
åren), den svenska styrkan finns inom spridningen där en allt större del av energimixen
består av energi från de studerade sektorerna.
Projektet har vidare syftat till att utreda i vilka av dessa faser den svenska
miljötekniksektorn är stark, samt var det finns förbättringsområden. Ett problem inom
sektorn är att antalet företag är få och geografiskt utspridda. Detta medför att
människor som har specialiserat sig inom sektorn har få arbetsgivare, geografiskt är
företagen även jämt utspridda över landet vilket gör att kluster inte bilas. Det blir heller
inga naturliga arbetsmarknadsregioner där människor kan gå mellan företag och på
det sättet korsbefrukta idéer. Bildandet av företagskluster har beskrivits som en
anledning till varför miljöföretagen är framgångsrika i Danmark.
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Den svenska kapitalmarknaden för miljöenergiföretag är även för liten. Antalet
affärsänglar är även liten då erfarenheten inom den relativt nya branschen är
begränsad och investerare generellt föredrar att investera inom sektorer de känner till.
En ytterligare observation är att få gröna jobb har växt fram. Satsningar på sektorn får
därmed försumbara effekter på arbetslöshetsnivån som ibland har lyfts upp i samband
med utvecklingspotentialen för gröna jobb, sektorn har dock hög omsättning vilket bör
ses som positivt.
Framväxten av speciellt medelstora företag har varit problematisk i
miljöenergibranschen. För framtiden skulle det behöva klarläggas om det är ett
normalt beteende för en framväxande bransch eller om det finns verkliga problem, som
skulle kunna lösas, sett utifrån konceptet ”dödens dal ”som rapporten har haft
anledning att återkomma till. Kopplat till detta skulle det behöva klarläggas om den
existerande policymixen är den som efterfrågas av företagen eller om den skulle kunna
förbättras.
Försiktigt dragna policyimplikationer från denna rapport är att det företag inom
miljöenergibranschen inte kan ta steget från litet till medelstor för att det finns en brist
på kapital för företag som vill växa. Den geografiska spridningen försvagar chansen till
en uppkomst av ett starkt teknikkluster med positiva spillovereffekter. Därmed bör de
som tillför kapital till sektorn, i alla fall den skattefinansierade delen, tänka på om
kapitalfördelningen verkar för att stärka branschen.
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Appendix

Tabell 7 Den generella strukturen på ICP patentsystemet
Subdivision

The construction of the IPC codes
Symbol

Title

Section

F

Mechanical engineering; lighting; heating;
weapons; blasting

Subsection

F0

Engines or pumps

Class

F03

Machines or engines for liquids; wind, spring or
weight motors; producing mechanical power or a
reactive propulsive thrust, not otherwise provided
for

Subclass

F03D

Main group

F03D 1/00

Wind Motors This subclass covers wind motors,
i.e. mechanisms for converting the energy of
natural wind into useful mechanical power, and
the transmission of such power to its point of use.
Wind motors with rotation axis substantially in
wind direction (controlling F03D 7/00)

Subgroup

F03D 7/00

7 / 00 Controlling wind motors

Fondfinansiering av gröna energislag

Fas
Sådd
Uppstart
Lansering
Expansion
Totalt

2007
14
68
0
64
146

2008
15
27
189
355
586

2009
0
137
10
415
562

2010
0
62
40
74
176

2011
0
31
28
58
117

2012
0
0
10
2
12

2013
0
0
11
12
23

Figur 25 Privata fondanslag till gröna energislag

Fas
Sådd
Produktutveckling
Lansering
Expansion
Totalt

2007
0
6
0
0
6

2008
0
10
0
0
10

2009
0
56
2
0
58

Figur 26 Statlig fondfinansiering anslag till gröna energislag

52

2010
0
13
52
41
106

2011
1
18
41
73
133

2012
5
15
5
40
65

2013
1
7
49
39
96

