BioFuel Region Remissvar till Sveriges Nationell Skogsprogram –
Underlagsrapport, arbetsgrupp 3
Åtgärdsförslag 5.2 4, 5.3.1 samt 5.3.2 kan ytterligare stärkas med slutsatser från bifogat
kunskapsunderlag som processats fram i samverkan mellan akademi och näringsliv.
Kunskapsunderlaget ger en vägledning i hur en klok innovations politik som främjar såväl FoU,
demonstrations samt kommersialisering av biobaserade produkter och energi bör utformas.

En framgångsrik innovationspolitik behöver utgå från ett systemperspektiv på innovation som tar fasta
på de helt avgörande återkopplingsmekanismer som finns mellan kunskaps- och marknadsutveckling.
Dessa är nödvändiga för att nya teknikspår med stor potential på lång sikt, skall kunna mogna och
konkurrera med etablerade alternativ på marknaden. I praktiken betyder det att innovationspolitiken
behöver inrikta sig på att stimulera aktörer till att bilda nätverk, experimentera och lära sig hur den nya
tekniken skall kunna fungera på kommersiella villkor, samtidigt som eventuella institutionella hinder
(dvs. lagar, regler, normer etc.) för ett sådant lärande undanröjs. En systeminriktad innovationspolitik
främjar därför inte enbart FoU, utan har även ett starkt fokus på lärande och en gradvis formering av
marknader.

En omställning till ett klimatsmart samhälle innebär en möjlighet att stärka näringslivets
konkurrenskraft i Sverige, men om den möjligheten skall förverkligas behöver en mer aktiv och
differentierad innovations politik föras. Vi skulle här vilja lyfta fram följande sju huvudslutsatser:


Området bioraffinaderier utgör en möjlighet att skapa industriell förnyelse av etablerade
industrier i Sverige samtidigt som specifika satsningar på området kan på ett betydande sätt
bidra till regeringens målsättning om en fossil oberoende fordonsflotta till år 2030.



För att klara en sådan målsättning bör innovationspolitiken i Sverige inrikta sig på att stimulera
en industriell kapacitet där företag har en möjlighet att bygga de första fullskaliga
anläggningarna och lära sig innan de förväntas konkurrera med redan etablerade alternativ.



En rimlig första målsättning är att 8-12 anläggningar kommer till stånd med en
produktionskapacitet på minst 20TWh förnybara drivmedel och kemikalier till år 2030. En
sådan satsning har potential att skifta området in i en tillväxtfas.



För att skapa en industriell kapacitet hos svenska företag behövs mer anpassade styrmedel
som tar hänsyn till områdets karaktär och vilka andra styrmedel som finns tillgängliga. I detta
positionspapper pekar vi på möjligheterna att kombinera ett pris på koldioxid eller en generell
kvot med (a) ett prispremiumsystem, (b) offentlig upphandling och (c) en separat kvot för
teknologier i en nischmarknadsfas i kombination med ett budgivningssystem med förutsägbara
priser.



Det är kombinationen av styrmedel samt hur väl de utformas och implementeras som kommer
vara av avgörande betydelse snarare än enskilda styrmedel.



Den svenska innovationspolitiken behöver söka stöd i EU´s regelverk och
finansieringsinstrument och inte ensidigt styras av densamma.



Om ingen industrialiseringspolitik förs urholkas den industriella basen i landet.

Oavsett vilka styrmedel som väljs rekommenderar vi regeringen att anslå ett
innovationssystemperspektiv och analysera dynamiken mellan styrmedel när nya utformas och gamla
anpassas. Ett innovationssystemperspektiv är nödvändigt för att stimulera innovation, stärka
näringslivets konkurrenskraft och uppnå högt ställda klimatambitioner.
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Sammanfattning
Syftet med detta positionspapper är att skapa ett kunskapsunderlag för vilken typ av politik som krävs
för att stimulera innovation, tillväxt och skapandet av nya arbeten i Sverige baserat på klimatsmarta
innovationer. Vi har särskilt intresserat oss för vilken politik som krävs för att förverkliga framtidens
bioraffinaderier för produktion av biodrivmedel. Slutsatsen är att det behövs en innovationspolitik som
skapar en ’industriell kapacitet’ inom nya kunskapsområden samtidigt som långsiktiga förutsättningar
skapas för att sprida de mest klimatsmarta lösningarna.
För att skapa en industriell kapacitet behöver företag med omogna lösningar med stor potential ges
möjlighet att implementera dessa under verkliga marknadsförutsättningar med betalande kunder.
Ibland behöver politiken vara med och skapa förutsättningar för sådana marknader när sådana inte
existerar naturligt. Det är på sådana ”nischmarknader” som ny teknik kan mogna, reducera sina
kostnader och bli konkurrenskraftig med etablerade alternativ och industrin skaffa sig kapacitet att
sprida den nya teknologin på lokal och global skala.
I fallet med framtidens bioraffinaderier betyder det att nya typer av styrmedel behövs, för att de första
anläggningarna skall kunna byggas i industriell skala och innan mer långsiktiga och ”teknikneutrala
styrmedel” skall kunna ta vid. I dagsläget saknas både nischmarknader för framtidens bioraffinaderier,
samt långsiktiga styrmedel för mer etablerade teknologier för att producera förnybara drivmedel.
Avsaknaden av politik på området innebär att företagen har dåliga förutsättningar att skapa tillväxt och
arbetstillfällen, samt bidra till att uppfylla regeringens mål om en fossiloberoende fordonsflotta till år
2030.
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Exekutiv sammanfattning
Syftet med detta positionspapper är att skapa ett kunskapsunderlag för vilken typ av politik som krävs
för att stimulera innovation, tillväxt och skapandet av nya arbeten i Sverige baserat på klimatsmarta
innovationer. Vi har särskilt intresserat oss för vilken politik som krävs för att förverkliga framtidens
bioraffinaderier för produktion av biodrivmedel. Framtidens bioraffinaderier är ett kunskapsområde
som kan möjliggöra utveckling och spridning av förnybara drivmedel, kemikalier, nya material baserat
på skogliga råvaror med mycket hög klimatprestanda, samt en förnyelse av mogna industrier som t.ex.
massa- och pappersindustrin samt kemi- och oljeindustrin. Det är också ett område med tydliga
synergier, där förverkligandet av t.ex. biodrivmedel tydligt möjliggör vidare utveckling av biobaserade
kemikalier, material, bioenergi och vice versa.
Slutsatsen är att det behövs en innovationspolitik som skapar en ’industriell kapacitet’ inom nya och
omogna kunskapsområden med stor potential på lång sikt samtidigt som långsiktiga förutsättningar
skapas för att sprida de mest klimatsmarta lösningarna inom olika områden. För att skapa en industriell
kapacitet behöver företag med omogna tekniklösningar med stor potential ges möjlighet att
implementera dessa under verkliga marknadsförutsättningar med betalande kunder. Ibland behöver
politiken vara med och skapa förutsättningar för sådana marknader när dessa inte existerar naturligt.
Det är med hjälp av sådana s.k. nischmarknader som ny teknik kan mogna, reducera sina kostnader och
bli konkurrenskraftig med etablerade alternativ och industrin skaffa sig kapacitet att sprida den nya
teknologin på lokal och global skala. Styrmedel som skapar nischmarknader utgår från olika
teknikområdes specifika förutsättningar och dess potential.
I fallet med framtidens bioraffinaderier och biodrivmedelsproduktion betyder det att nya typer av
styrmedel behövs, för att de första anläggningarna skall kunna byggas i industriell skala och innan mer
långsiktiga och ”teknikneutrala styrmedel” skall kunna ta vid. I dagsläget saknas både nischmarknader
för framtidens bioraffinaderier samt långsiktiga styrmedel för mer etablerade teknologier. Avsaknaden
av politik på området innebär att företagen har dåliga förutsättningar för att skapa tillväxt och
arbetstillfällen, samt bidra till att uppfylla regeringens mål om en fossiloberoende fordonsflotta till år
2030.
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7 slutsatser
Vi sk ulle här vi l j a ly f t a f r am fö l j ande sj u slu t satser fö r reger i ngen att gå vi dare med:
1. Om rådet bi or aff i nader ier ut gör en möj l i ghet att sk apa i ndustri ell fö rny el se av
etabl erade i ndustr ier i Sveri ge samti di gt som speci f ik a satsni ngar på omr ådet kan på et t
bet yd ande sätt bi dra ti ll r egeri ngens mål sätt ni ng om en fo ssi l ober oende f ordonsf l ot ta
t ill år 2030.
2. För att k l ara en sådan mål sätt ni ng bör i nnovat i onspol i t i k en i Sv eri ge i nri kt a si g på att
stim ul era en i ndust riell kapacit et där fö ret ag har en möj l ig het at t by gga de f örst a
f ull skal i ga anl äggni ngarna och l ära si g i nnan de fö r väntas k onk urr era med redan
etabl erade al ternat iv .
3. En ri ml i g f ör st a mål sätt ni ng är att 8-12 anl äggni ngar k omm er t i ll st ånd m ed en
produk t i onsk apacit et på mi nst 20T W h f ör ny bara dri v medel och kemika l ier ti ll år 2030.
En sådan satsni ng har pot ential att sk i f t a omr ådet i n i en t i ll v äxtf as.
4. För att sk apa en i ndust riell kapacit et hos sv enska fö ret ag behöv s mer anpassade
st yr medel som tar hänsyn ti ll om rådets kar akt är och v i l ka andra st yrm edel som f i nns
t i ll gängl i ga. I dett a posit i onspapper pekar v i på möj l i ghet erna at t k ombi nera et t pr i s på
k old i oxi d ell er en gener ell k v ot med (a) et t pri spremi umsy stem, (b) of f entl i g
upphandl i ng och (c) en separat kv ot fö r t eknol ogier i en ni schmark nadsf as i
ko mbi nati on m ed et t budgi vni ngssy st em m ed f örutsägbara pri ser.
5. D et är k ombi nati onen av styr medel samt hur väl de utf or mas och i m pl ement eras som
k omm er vara av av görande bet y del se snarare än ensk i l da st yr m edel.
6. D en sv ensk a i nnovati onspol iti k en behöv er söka stöd i EU ´s regel verk och
f i nansi eri ngsi nst rument och i nt e ensi dig t st yr as av densamma.
7. Om i ngen i ndustrial i seri ngspol i ti k f örs urhol kas den i ndust riella basen i l andet .

Oavsett vi l k a st yrm edel som väl j s rekom menderar v i dock r egeri ngen att anslå et t
i nnov ati onssy st emper spek ti v och analy sera dy nami k en mell an st yr medel när nya ut fo r mas och gam la
anpassas. Ett i nnov ationssy stemperspek ti v är nödv ändi gt f ör att stim ul era i nnovatio n, stär ka
näri ngsl i v et s k onk urr ensk r aft och uppnå högt ställda kl ima tambit i oner.
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Utmaningen: Klimatet och konkurrenskraften!
”Mitt mål är att Sverige ska vara ett av de första välfärdsländerna som är fritt från fossila bränslen
och att svenska företag ska utveckla de klimatsmarta innovationerna som världen efterfrågar.”
(Statsminister Stefan Löfven i sitt tal om hållbarhetsmålen i FN:s generalförsamling 2015-09-26)
År 2050 behöver västvärlden i princip ha uppnått nollutsläpp av koldioxid för att det globala
tvågradersmålet skall kunna nås. Detta är om mindre än 35 år! Ur ett globalt
teknikutvecklingsperspektiv är 35 år en väldigt kort tid, då det normalt tar flera decennier för ny teknik
att utvecklas och spridas på globala marknader. I princip innebär det att den mest koldioxidsnåla
tekniken som finns tillgänglig idag behöver spridas, samtidigt som ny teknik utvecklas och görs
tillgänglig på marknaden inom i princip alla sektorer. Kraven på omställning innebär stora utmaningar,
men för ett land som Sverige utgör de också en möjlighet att stärka näringslivets långsiktiga
konkurrenskraft. För svensk del utgör skogsråvaran och den kompetens som har utvecklats kring dess
utnyttjande en viktig pusselbit i klimatomställningen.

Sverige har inte minst unika förutsättningar att utveckla olika typer av bioraffinaderikoncept. Den
internationella energibyrån IEA definierar ett bioraffinaderi som en hållbar process där biomassa
förädlas till ett spektrum av biobaserade produkter som mat, kemikalier och material i kombination
med el, drivmedel och/eller värme [1]. Processen är biobaserad men liknas ofta vid ett oljeraffinaderis
förädling av råolja, därav namnet bioraffinaderi. Genom samproduktionen av flera biobaserade
produkter skapas möjligheter till effektiv energiintegrering, och ett bioraffinaderi kan därmed ses som
ett resurseffektivt sätt att ersätta fossila produkter samt minska utsläppen av klimatpåverkande gaser.

Bioraffinaderier kan leda till minskade koldioxidutsläpp och en mer effektiv användning av
skogsråvaran, kombinerat med stärkt konkurrenskraft inom de skogsindustriella näringarna. Redan
idag står bioenergin för 37 procent av landets primära energiförsörjning och sysselsätter (direkt samt
indirekt) fler än 175 000 personer [2]. 1 Industrin står nu redo att ta fram och producera nya långsiktigt

1

Förluster och användning för icke-energi ändamål ingår inte i beräkningen av bioenergins andel av energiförsörjningen.
Uppskattningen på 175 000 sysselsatta inkluderar även underleverantörer till skogsindustrin. Antalet direkt anställda är 55 000
(se www.skogsindustrierna.org/branschen/branschfakta, 2015-10-28).
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hållbara material, kemikalier, drivmedel och energibärare, som kan bidra till en ökad användning samt
export av fossilfria produkter och tjänster.

Under närmare trettio år har svensk industri tillsammans med staten, forskningsinstitut, universitet
och högskolor utvecklat och demonstrerat ny teknologi som utgör grunden för olika former av nya
bioraffinaderikoncept. Sammantaget har industrin och staten investerat motsvarande 3-4 miljarder på
forskning, utveckling och demonstration under enbart de senaste 10 åren [3]. Bland annat har ett antal
olika produktionsprocesser demonstrerats såsom: a) etanol baserat på svensk skogsråvara i
Örnsköldsvik; b) DME/metanol baserat på svartlut i Piteå; c) metan från förgasad biomassa i Göteborg;
d) substitut för kol och olja genom s.k. torrifiering (torkning) och pyrolys av biomassa i Umeå och Piteå;
och e) separering av lignin ur svartluten från Bäckhammars bruk för vidare förädling till drivmedel eller
andra mer högvärdiga applikationer.

Ovan nämnda demonstrationer och teknikkoncept är exempel på vad vi här kallar för framtidens
bioraffinaderier. De har resulterat i att det idag finns ett antal fungerande teknikspår som testats i
praktiken, samt ett antal nya aktörsnätverk och allianser längs värdekedjor för de olika teknikspåren.
Många av dessa nya spår skulle med fördel kunna integreras med existerande industristrukturer, till
exempel i den petrokemiska industrin, oljeindustrin, fjärrvärmesektorn, massa- och pappersbruk,
existerande biodrivmedelsanläggningar etc. Sådan integration skulle kunna möjliggöra en
resurseffektiv och miljövänlig produktion av stora mängder biodrivmedel, samtidigt som
förutsättningar skapas för att utveckla högvärdiga produkter från biomassa, såsom t.ex.
specialkemikalier och nya material såsom kolfiber. Framtidens bioraffinaderier skulle på så sätt kunna
utgöra basen för en industriell förnyelse för mogna branscher och skapa förutsättningar för nya affärer
och bibehållen konkurrenskraft.

Ännu har inga nya bioraffinaderier som baseras på ovan nämnda demonstrationer och teknikkoncept
byggts i kommersiell skala i Sverige och en storskalig industrialisering av framtidens bioraffinaderier
riskerar att gå förlorad. 2 Det innebär att investeringar i forskning och utveckling inte får avkastning och

2 Det

har dock investerats i fullskaliga anläggningar utomlands, främst USA men även Italien och Kanada. I Sverige finns bioraffinaderier som producerar biodrivmedel i
kombination med andra produkter. Dessa bioraffinaderier bygger på mogen teknologi, främst hydrering av vegetabiliska oljor (Preem, Sunpine) och teknologier baserade på
agrobaserade råvaror (Perstorp, Lantmännen), men även skogsbaserad råvara i samband med framtagning av dissolvingcellulosa (Domsjö Fabriker). Dessa existerande
anläggningar är viktiga investeringar som öppnar upp för möjligheten för att integrera och vidarutveckla ovan nämnda teknikkoncept med existerande verksamhet. En
vidarutveckling skulle kunna resultera i effektivare processer, ett mer flexibelt användande av fler skogsbaserade och andra typer av biobaserade råvaror samt möjliggöra
framtagandet av fler högvärdiga produkter.
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att kommersialiseringen av den kunskap vars framtagande staten har finansierat kommer att ske någon
helt annanstans. Detta beror på en bristfällig nationell innovationspolitik snarare än på tekniska
misslyckanden.

En framgångsrik innovationspolitik behöver utgå från ett systemperspektiv på innovation som tar fasta
på de helt avgörande återkopplingsmekanismer som finns mellan kunskaps- och marknadsutveckling.
Dessa är nödvändiga för att nya teknikspår med stor potential på lång sikt, skall kunna mogna och
konkurrera med etablerade alternativ på marknaden. I praktiken betyder det att innovationspolitiken
behöver inrikta sig på att stimulera aktörer till att bilda nätverk, experimentera och lära sig hur den nya
tekniken skall kunna fungera på kommersiella villkor, samtidigt som eventuella institutionella hinder
(dvs. lagar, regler, normer etc.) för ett sådant lärande undanröjs. En systeminriktad innovationspolitik
främjar därför inte enbart FoU, utan har även ett starkt fokus på lärande och en gradvis formering av
marknader.

Detta positionspapper har två huvudsakliga syften. Det första är att med utgångspunkt i etablerad
forskning redovisa ett generellt ramverk för vilken typ av innovationspolitik som krävs för att utveckla
ny koldioxidsnål teknik. Det andra syftet är att beskriva hur dessa generella principer kan tillämpas, för
att skapa förutsättningar för förverkligandet av framtidens bioraffinaderier. Att förstå hur detta kan
åstadkommas är väsentligt om ambitionen är att ”… svenska företag ska utveckla de klimatsmarta

innovationer som världen efterfrågar”, som Stefan Löfven uttrycker det.

Positionspappret är strukturerat enligt följande logik. Först förklarar vi varför en innovationspolitik
som utgår från ett systemperspektiv behövs. Sedan följer ett avsnitt som beskriver de huvudsakliga
”systemsvagheter” som förhindrar förverkligandet av framtidens bioraffinaderier. Fokus ligger på
situationen i Sverige, men studier visar att liknande hinder finns i andra relevanta länder [4]. Vi avslutar
med en preliminär analys vars syfte är att bidra till att utveckla styrmedel och
styrmedelskombinationer som kan vara till hjälp för att åtgärda svagheterna i det nuvarande
innovationssystemet.
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Innovationspolitik från ett systemperspektiv
Innovationer, i form av nya produkter och tjänster, har identifierats som en nyckelfaktor för skapandet
av nya företag och branscher, för re-vitaliseringen av befintliga industristrukturer, samt som den
huvudsakliga drivkraften bakom ekonomisk tillväxt, åtminstone sedan Schumpeters banbrytande
arbeten (1934) [5].

Joseph Schumpeter, som var den första ”innovationsekonomen”, införde en analytisk distinktion
mellan uppfinning och innovation. Uppfinning beskrivs som en intellektuell process som kan leda till
ett patent, nya koncept eller liknande medan innovation handlar om implementering av ny kunskap,
teknik, produkt eller tjänst på en marknad.

För att kunna stimulera innovation och främja ekonomisk utveckling behövs därför en generell
förståelse för innovationsprocessen och hur denna kan stärkas. Fram till 1980-talets mitt dominerade
den linjära innovationsmodellen, enligt vilken investeringar i grundläggande forskning så småningom
resulterar i utveckling, innovation och vidare i spridning av dessa innovationer i en linjär process (s.k.
technology push). Ibland vänds på sambanden och budskapet blir att om bara nya marknader kan
etableras så skapas innovation (demand-pull) [6]. Även om den linjära modellen numera är dödförklarad
av alla innovationsforskare bygger den på ett intuitivt tilltalande synsätt som är lätt att luta sig tillbaka
mot så länge som tydliga alternativ inte kan presenteras.

Idag vet vi att sambanden mellan forskning, utveckling och spridning av nya innovationer är långt mer
komplexa. Den ökade komplexiteten har tydliga implikationer för utformningen av en ändamålsenlig
innovationspolitik. En effektiv innovationspolitik behöver ta fasta på: a) de återkopplingar som finns
mellan innovations- och spridningsprocessens alla steg; och på b) att förutsättningarna för innovation
kan se väldigt olika ut mellan olika områden (till exempel som ett resultat av institutionella barriärer).
Figur 1 belyser skillnaderna mellan den linjära och den systeminriktade innovationsmodellen. Ett
viktigt tillägg är steget ”marknadsformering”, i vilken nya marknader gradvis formas. Utöver
återkopplingarna är detta ett viktigt steg i innovationsprocessen som inte uppmärksammas i den linjära
modellen.
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Figur 1: Skill naden på en li njär och en systemi nr iktad innovationsmodell [ 7].

V ikt i ga åt erk oppl i ngar f i nns m ell an al l a st eg, i nt e mi nst mell an mar k nadsfo rm er i ng, demonst rati on
samt fo r skni ng och utv eck l i ng. D et t a l eder ti ll et t l är ande där k under, t ek ni k l everantörer och f or skare
bi drar ti ll utv eckl i ngen på ol ik a sätt. T v å specif i k a l är pr ocesser som of t a ly f t s f ram i l itt eraturen är
” l earni ng- by -doi ng” och ” l earni ng by usi ng” . D en fö r stnämnda av ser det l är ande som uppstår i
produk ti onen allt ef tersom den skal as upp; st ör re v ol y mer i nnebär st örre i nv esteri ngar i allt ef f ekti v are
processer och at t skal f örd el ar kan ut ny t tj as. ” L earni ng- by - usi ng” avser det l ärande som uppstår vid
anv ändandet av pr odukt erna, d.v .s. när k under ger si n f eedback och k om mer på ny a sätt att använda
ell er i nt egrera dem i si n vardag och/el l er i exi sterande produkti onspr ocesser [ 8-10] . D et är dessa t y per
av l ärande som l eder t i ll att pri s/ pr est anda r el at i onen f ör nya i nnov ati oner k an fö rbättras och at t det
skapas fö rut sätt ni ngar f ör en vi dare spri dni ng, genom att nya mark nader och appl i kati onsområden
öppnas upp. M ark nader exi sterar där med i nt e f rån börj an, utan de sk apas i ett sam spel mell an ol i k a
t y per av aktörer.

N är mark naden v äxer bl i r allt f l er och f l er akt örer i nt resserade av att del t a i t ek ni k utv eck l i ngen; det
skapar äv en fö rut sätt ni ngar fö r att anpassa exi st erande l agar och r egl er (i nstit ut i oner) som k anske
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annars hindrar en storskalig spridning av den nya teknologin. 3 När den här typen av återkopplingar
finns skapas ännu bättre förutsättningar för vidare spridning och för att pris/prestanda relationen skall
förbättras ytterligare. Det är exempelvis sådana återkopplingsmekanismer som gjort att priset för
solceller har sjunkit från över 50 $/W i mitten av 1970 talet till ca 1-2 $/W idag och att tekniken nu är
konkurrenskraftig mot etablerade alternativ på de flesta marknader i världen [11].

De positiva återkopplingarna mellan de olika innovationsstegen gör att nya innovationer kan gå från en
situation där mycket få aktörer är involverade i teknikutvecklingen, en låg implementeringsgrad och en
ogynnsam pris/prestanda relation, till att en ny industrisektor med ett stort antal arbetstillfällen skapas
samtidigt som en storskalig spridning av samhällsnyttiga innovationer möjliggörs.

Utvecklingen och spridningen av nya innovationer sker dock sällan friktionsfritt, och det kan ta många
årtionden innan de resulterar i att nya industrier etableras. Att det tar lång tid beror i hög grad på att det
är aktörer med etablerad teknologi som har format de lagar och regler som råder på en marknad, dessa
institutioner kan därför behöva reformeras innan ny teknologi kan spridas [12]. Ett exempel är
elsystemet i Sverige, som historiskt sett dominerats av storskalig och industriell kraftproduktion, men
som idag går allt mer emot att till exempel enskilda individer blir producenter av el genom att de sätter
upp solceller på sina tak. Reglerna är anpassade för storskalig produktion och individer med små
anläggningar kan ha svårt att få tillgång till marknaden. Det är först när institutionella förändringar, till
exempel införandet av s.k. ”nettodebitering” och/eller reformerade tillståndsprövningar, som en
storskalig spridning av den nya tekniken blir möjlig.

Olika typer av hinder för utveckling och spridning av innovationer kallas ofta för ”systemsvagheter” i
innovationssystemlitteraturen. Dessa gör att de positiva återkopplingarna mellan de olika stegen i
innovationsprocessen blir svaga [13, 14]. Om systemsvagheterna får bestå kommer systemet att
utvecklas långsamt eller kanske inte alls. På motsvarande sätt går det att identifiera s.k. systemstyrkor,
som i stället skapar goda förutsättningar för en uppskalning av ny teknologi.

Marknadsformering ger även intäktsströmmar som kan användas for teknikutveckling samt minskar riskerna för
att avsätta medel till detta.
3
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Sy st em svagheter och sy st em st yr ko r är of ta speci f ik a f ör ol ik a t ek ni k områden, dv s. det är andra
ko mbi nati oner av or sak er som gör att om rådet bio raff i naderi er i nt e f ort sätt er att utveckl as i Sv eri ge
j ämfö rt med området sol cel l er. A t t enbart i nt roducera et t generellt st yrm edel i f or m av t.ex. et t pri s på
k old i oxi d k om mer därf ör i nt e att ensamt ut göra en ändamål senl i g i nnov ationspol it i k . En vi kt i g roll f ör
pol i t i k en f rån ett i nnovati onssy stemsperspekt i v bl i r därf ör att f öl j a om råden av st rategi sk vi k t,
stim ul era posit i va åt erk oppl i ngar och åt gärda sy st em sv aghet er som hi ndrar en vi dare utv eck l i ng med
en k om bi nati on av speci f i k a och gener ella st y rmedel.

D et bl i r ock så vik t ig t fö r pol iti k en att vara del akt i g i l ärandepr ocesserna, i nt e mi nst när det gäll er vi l k a
ri sk er ny tek nol ogi fö r med si g samt v i l k a l agar och regl er som behöv er anpassas fö r att stim ul era v i dare
spri dni ng. St y r medel fö r att stim ul era en ut v eck l i ng behöv er där fö r anpassas ti ll r espek ti v e område och
dessutv eck l i ngsf as.

Å t erk oppl i ngarna mell an i nnov ati onspr ocessens ol ik a del ar l eder t i ll att nya i nnov ati oner of t a
utv eck l as enl ig t en så kall ad S- k urva, och nya t ek nol ogi er behöv er genomgå f yra huv udsakl i ga
utv eck l i ngsfaser i nnan de når en mognadsf as [ 3] . D essa f aser i llu streras i Fi gur 2.

Fi gur 2: Spri dning av innov ati oner genom f em huv udsakl i ga f aser [3 ] .
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De tre första faserna, konceptutvecklings-, demonstrations- och nischmarknadsfaserna, är centrala för
att skapa en så kallad ’industriell kapacitet’. Denna kapacitet formas genom att företag och andra aktörer
lär sig om den nya tekniken, specialister utbildas, produktionsmetoder och nya värdekedjor skapas
liksom nya vanor och rutiner. Vidare ändras och anpassas existerande lagar och regler lika väl som att
nya lagar och regler stiftas, för att skapa förutsättningar för en storskalig spridning.

Den kommersiella tillväxtfasen följer först när ny teknologi finns tillgänglig på marknaden med bra
pris/prestanda, industrin har nödvändig kapacitet/kunskaper i kombination med goda institutionella
förutsättningar att sprida teknologin globalt. Denna fas karakteriseras av att den nya teknologin
implementeras i stor skala på nya marknader och att samhället förändras på ett ganska fundamentalt
sätt, t.ex. kring hur vi interagerar och konsumerar till exempel energi- och transporttjänster. 4

När en innovation når en tillväxtfas brukar antalet produktinnovationer och varianter av teknologin att
minska; en s.k. ”dominant design” etableras och innovationerna blir alltmer inkrementella. Antalet
tillverkande företag som är med och driver utvecklingen brukar då också reduceras [15, 16]. I en
tillväxtfas blir det därför ofta svårare för nya företag att komma in och konkurrera med etablerade
företag, såvida de inte kan ta fram en helt ny produktdesign som är överlägsen den gamla (t.ex. smart
phone), och på det sättet lyckas med att omdefiniera marknaden och dess förutsättningar och/eller om
de har kostnadsfördelar, som exempelvis kinesisk solcellsindustri.

Den innovationspolitik som behövs under de tre första faserna skiljer sig väsentligen åt från den som
behöver föras i senare faser. Vi kan kalla politiken under de tre första faserna för

industrialiseringspolitik, då den syftar till att skapa en industriell kapacitet och goda förutsättningar för
en vidare spridning av nya innovationer. Politiken under de två återstående faserna kan beskrivas som
en spridningspolitik, då den syftar till att underlätta spridningen av existerande innovationer.

En viktig roll för industrialiseringspolitiken är att investera i generiska teknologier som sedan
entreprenöriella företag kan bygga vidare på, skapa variation, finansiera forskning och demonstration
men också skapa nischmarknader när sådana inte existerar, så att nya innovationer kan testas i

Att en ny fas inleds betyder inte att de andra upphör. De fortgår, och ofta i ökad styrka. Mogna områden gynnas
exempelvis ofta av mer statligt finansierad FoU än vad som är fallet för framväxande områden (jämför t.ex.
forskning om förbränning med bränslecellsforskning).
4
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praktiken [17, 18]. Viktiga styrmedel i både konceptutvecklings- och demonstrationsfaserna är därför
forskningsfinansiering och finansieringsstöd till demonstrationsanläggningar etc. En viktig del kan
också handla om att ta fram generiska teknologier, såsom görs av de mer grundforskningsorienterade
instituten i Tyskland och de statligt finansierade forskningslaboratorierna i USA.
I nischmarknadsfasen spelar forskningsfinansiering och demonstrationsstöd mindre roll, eftersom
produkterna då måste testas på en marknad tillsammans med en kund. I stället kan staten här behöva
skapa förutsättningar för privata aktörer att kunna ta långsiktiga lån (på rimliga villkor) inom nya
områden, som etablerade finansiella institutioner ännu inte finansierar. Statliga företag kan också spela
en roll som viktig första kund, genom att upphandla t.ex. biogasbussar, elbussar, nya drivmedel etc. när
de först lanseras på marknaden. Ett annat alternativ är skapa speciella lagar för just uppskalning, likt
den s.k. inmatningslagen som finns i Tyskland för olika kraftslag. Just inmatningslagen framhålls i
litteraturen som ett effektivt styrmedel för att stimulera innovation och bildandet av en industriell
kapacitet för utvecklingen av både vindkraft och solceller, men den är samtidigt inte enkel att anpassa
till andra områden [19].

En spridningspolitik, å andra sidan, bör fokusera på att skapa långsiktiga förutsättningar för att göra
den koldioxidsnåla tekniken tillgänglig på marknaden. För att göra det finns ett stort antal styrmedel
tillgängliga såsom gröna certifikat, kvoter och skatter. Den här typen av styrmedel skall i princip inte
göra någon skillnad på vem som har de smarta lösningarna och vilka de är. Styrmedel för teknologier i
en tillväxtfas bör därför fokusera på att sänka generella inträdesbarriärerna för förnybara teknologier i
relationen till fossila, genom att t.ex. introducera en koldioxidskatt. Ibland kallas dessa styrmedel för
”teknikneutrala”, men det är delvis en missvisande beskrivning då alla styrmedel styr mot vissa
tekniker och inte mot andra, dvs. de skapar vinnare och förlorare [20].

Ett enskilt land kan naturligtvis bedriva en spridningspolitik utan en industrialiseringspolitik. Det kan
dock få till följd att det är implementering av de mest kostnadseffektiva lösningarna på kort sikt som
redan existerar på en global marknad som stimuleras, samtidigt som den industriella basen i landet
urholkas. En effektiv spridningspolitik behöver därför kompletteras med en effektiv
industrialiseringspolitik.
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Styrkor och svagheter i det svenska innovationssystemet för
framtidens bioraffinaderier
Globalt står transportsektorns utsläpp för ca 14 % av de totala utsläppen av växthusgaser och i Sverige är
motsvarande siffra 32 % [21, 22]. Att minska utsläppen från transportsektorn är därför ett prioriterat
område i Sverige och en vision har formulerats om att Sverige skall ha en fossiloberoende fordonsflotta
till år 2030 [23]. För att radikalt minska utsläppen från transportsektorn och på sikt nå regeringens mål
om en fossiloberoende fordonsflotta behövs omfattande investeringar i alternativa transporter med
väsentligt lägre klimatpåverkan, energieffektivisering, ökad elektrifiering och användning av
biodrivmedel [24, 25]. Det finns därför inga ”enkla” lösningar; en omställning av transportsektorn
innebär satsningar på en mängd olika lösningar som på olika sätt kompletterar varandra.
Om de processer som utgör framtidens bioraffinaderier omsätts i praktiken, skulle de på ett
substantiellt sätt kunna bidra till att förverkliga regeringens vision om en fossiloberoendefordonsflotta,
samtidigt som basen för en industriell förnyelse skapas inom skogsnäringen med många nya potentiella
applikationer, produkter och tjänster. Bland dem som skulle kunna gynnas av en utveckling mot
bioraffinaderier finns företag som ägnar sig åt råvaruutvinning, dvs. skogsbruket och jordbruket som
ger upphov till olika rest- och biprodukter som under rätt förutsättningar kan få ett ökat
förädlingsvärde. Återvinningsindustrin, massa- och pappersindustrin, energisektorn, kemiindustrin,
oljeindustrin, existerande biodrivmedelsanläggningar m.fl. skulle kunna spela viktiga roller, eftersom
de har en teknisk och organisatorisk struktur som lämpar sig väl för integration av de teknologier som
utgör framtidens bioraffinaderier.

Flertalet av dessa aktörer har kommit samman i systembyggande nätverk och allianser, där vissa ägnat
sig åt utveckling av avancerade drivmedel och kemikalier från skogsråvara sedan 1970-talet. Detta har
resulterat i en rad positiva återkopplingar som gjort att innovationssystemet utvecklats starkt.
Energimyndigheten (2014) lyfter särskilt fram nio olika systemstyrkor som tillsammans kan bidra till
att skapa goda förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling [3]:
1.

En betydande forskningsinfrastruktur i form av till exempel demonstrationsanläggningar har
växt fram som kan användas för teknikutveckling och vidare experiment med alternativa
lösningar.

2.

Flertalet värdekedjor kring etanol, DME/metanol, diesel, och biogas har testats i praktiken.

3.

Flertalet framstående forskningsaktörer och entreprenöriella bolag har erfarenhet av
teknikområdet och står redo att skala upp teknologin.
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4.

Aktörerna är sammankopplade i starka nätverk med internationella kopplingar, som gör att de
kan lära av varandra och dra nytta av relevanta erfarenheter utomlands.

5.

Det finns tillgång till långsiktig forskningsfinansiering vilket gör kunskapsutvecklingen inom
området stark.

6.

Det finns en tydlig vision kring en fossiloberoende fordonsflotta vilket borde gynna
utvecklingen av bioraffinaderier, men även andra områden.

7.

Förädling av biomassa till högvärdiga produkter anses legitimt och önskvärt av både företag och
allmänheten vilket inte gör satsningar på området särskilt kontroversiellt i Sverige.

8.

Det finns tillgång till relaterade nyckelkompetenser och industristrukturer inom t.ex. processoch kemiindustrin, oljeindustrin och fjärrvärmesektorn.

Det kan därutöver nämnas att det på internationell nivå har funnits ett antal överlappande
omvärldsfaktorer i termer av kraftiga oljeprisökningar, fokus på kärnkraftsavveckling, och klimatkris
vilka delvis skapat kontinuitet i uppbyggandet av bioraffinaderiområdet.

Systemstyrkorna har resulterat i att det idag förekommer bioraffinerande verksamhet baserad på
mogen teknologi, som t.ex. Sunpine, Preem, Lantmännen, Perstorp och Domsjö Fabrikers verksamheter
(se även fotnot 2). Systemstyrkorna och genomförda satsningar på demonstrationsanläggningar har
däremot inte resulterat i några större kommersiella genombrott för att integrera de teknologier som här
utgör framtidens bioraffinaderier och som varit under utveckling under decennier. Internationellt
byggs endast ett fåtal anläggningar i kommersiell skala och hitintills har inga sådana anläggningar
byggts i Sverige, även om flera kommersiella projekt har initierats. Området bedöms därför vara i en sen
demonstrationsfas och på god väg mot en nischmarknadsfas även om en sådan ännu inte har påbörjats
(se Figur 3). För att området ska anses vara i en nischmarknadsfas behöver en eller flera av de
teknologier som utgör framtidens bioraffinaderier ha skalats upp till kommersiell storlek, för att
därigenom generera lärande via återkopplingar från kunder och användare (learning-by-using) och
genom produktion (learning-by-doing).
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Fi gur 3: Framt i dens bio raffin aderi er bef in ner sig i en sen demonstrationsf as.

För att området så småni ngom skall nå en k omm ersi ell ti ll väx t f as sk ulle r egeri ngen behöv a bedri v a en
i ndustr ial i seri ngspol i ti k där et t ant al tek ni k k oncept testas i ko mm ersi ell skal a. Enli gt
Ener gim y ndi ghet en (2014) sk ulle en ri m l i g mål sät t ni ng fö r en sådan i ndustr ial i seri ngspol i ti k var a ru nt
20 T W h driv medel och k em ika l i er, vi l ket sk ul l e mot svara att ca 8-12 anl äggni ngar by ggs i k omm er siell
skal a. Om dessa anl äggni ngar by ggs t i ll 2030 sk ulle det även i nnebära et t väsentl ig t bi dr ag ti ll at t uppnå
regeri ngens mål sät t ni ng om en fo ssi l ober oende fo rdonsf l otta.

Ef t er som i nnov ationsprocesser är genui nt osäkr a går det i nt e med säkerhet at t vet a att en sådan
satsni ng skulle var a t i llr äckl i g fö r at t området skulle k unna nå en komm ersi ell t i ll v äxt f as och därmed
i nt e l ängre vara ber oende av speci f i k a statl i ga i ni tiat i v , men det sk ulle t r ol ig t vi s var a en god bi t på
vägen. Ener gi m y ndi gheten (2014) ly f ter dock f ram sj u ol ik a sy stemsv aghet er som sk ulle behöv a
adresseras fö r att omr ådet sk a k unna ha en chans att nå en ti l l växtfa s ti ll 2030 (se T abell 1) [ 3] .
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Tabell 1: Systemsvagheter i det svenska innovationssystemet för bioraffinaderier

Systemsvagheter
#1: Svag koordinering mellan departement, myndigheter och regionala aktörer
#2: Bristfälliga styrmedel i nischmarknadsfas
#3: Bristfälliga styrmedel i en tillväxtfas
#4: Svagt industriellt deltagande och industriell mottagarkapacitet
#5: Svaga samarbeten över kunskaps- och organisationsgränser
#6: Otydliga roller, samarbeten, ägande och finansiering av
forskningsinfrastrukturen
#7: Konkurrens från fossila råvaror och alternativ användning av biomassa
Källa: Energimyndigheten (2014).
Bioraffinaderier närmar sig nu en nischmarknadsfas, vilket innebär att andra typer av styrmedel
behövs för att stimulera utvecklingen. Då olika departement och myndigheter har rådighet över olika
typer av styrmedel, samtidigt som de har varierande kunskap om det framväxande teknikområdet
behöver myndigheter och departement koordinera sina insatser samt identifiera styrmedel för
nischmarknadsfasen, allteftersom instrument som används i tidigare faser blir verkningslösa (svaghet
#1 i Tabell 1).

I dag saknas styrmedel för just nischmarknadsfasen, eftersom det för biodrivmedel inte finns några
naturligt existerande nischmarknader som kan motivera investeringar i miljardklassen (svaghet #2).
Detta har gjort att ett ’tidsgap’ uppstått mellan demonstrations- och nischmarknadsfasen, vilket
innebär att kommersiella aktörer är redo att skala upp tekniken men att de nödvändiga
förutsättningarna inte finns. Detta tidsgap har bland annat resulterat i att minst en nyckelaktör har gått
i konkurs och viktig kompetens på området riskerar att gå förlorad. Även för större, mer etablerade
aktörer innebär gapet att de väljer att investera i andra områden. Så även inom större företag riskerar
kompetens att gå förlorad på grund av bristfällig koordinering och en avsaknad av styrmedel i en
nischmarknadsfas (svagheterna #1 och 2).

Även långsiktiga styrmedel för drivmedel som befinner sig i en tillväxtfas saknas (svaghet #3). Idag har
biodrivmedel nedsatt koldioxidskatt, vilket gör redan etablerade alternativ (t.ex. HVO, biodiesel och
etanol) lönsamma jämfört med användandet av fossila råvaror. Nedsättningen av skatten beslutas dock
från år till år och den Europeiska Kommissionen har förlängt godkännandet av detta stöd t.o.m. 31
december 2015. Regeringen har ansökt om en ytterligare förlängning, men innan ett permanent system
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är på plats kommer inga nyinvesteringar att ske, varken i etablerad eller ny teknologi som är beroende
av den existerande skattenedsättningen.

Förverkligandet av framtidens bioraffinaderier är beroende av att mogna industrier som kemiindustrin,
skogsindustrin, oljeindustrin och/eller fjärrvärmesektorn väljer att integrera radikalt ny teknologi i sina
existerande verksamheter och hittar nya samarbeten med andra organisationer med en helt annan
kunskapsbas. Detta betyder att det handlar om en relativt stor omställning för företag och branscher
som under årtionden har specialiserat sig på ett visst antal produkter och marknader, genom att etablera
väl fungerande samarbeten med underleverantörer och kunder. Specialiseringen har stärkt deras
kapacitet att konkurrera på just de marknader där de är aktiva. Men det har också försvagat deras
förutsättningar att delta i långsiktiga utvecklingsprojekt samt att vara aktiva med att ta fram produkter
och processer inom helt andra områden (t.ex. drivmedel, kemikalier och nya material).

För att dessa företag skall kunna vara en del av omställningen skulle direkta åtgärder behöva
genomföras, för att stärka deras kapacitet att assimilera ny kunskap som ligger utanför deras existerande
kompetenser och affärsområden, dvs. stärka deras mottagarkapacitet (svaghet #4). En viktig åtgärd
skulle kunna vara att skapa samarbeten mellan företag och organisationer med kompletterande
kunskaper och från andra branscher (svaghet #5), så att nya tekniska lösningar kan implementeras i
praktiken och nya värdekedjor ska kunna etableras.

Att bioraffinaderier handlar om stora investeringar med långa avskrivningstider i mogna branscher,
betyder också att de styrmedel som tas fram behöver vara långsiktiga och tillhandahålla en attraktiv
vinstmarginal. Annars har företagen alternativa investeringar att genomföra, som kan ge ökad
avkastning och som inte är beroende av statligt stöd. Dessa alternativ leder dock inte till en ökad
produktion av förnybara drivmedel och kemikalier (svaghet #7).

Utöver ovan nämnda svagheter pekar Energimyndighetens rapport även på att organiseringen av
forskningsinfrastrukturen skulle behöva stärkas ytterligare [2]. Idag finns det en omfattande och i
många avseende unik forskningsinfrastruktur. Samtidigt skulle organiseringen av infrastrukturen
behöva stärkas, för att den på ett bättre sätt skall kunna balansera mellan grundläggande forskning och
kommersiella intressen och för att infrastrukturen skall kunna bli en språngbräda för företag i Sverige
till marknader utomlands.
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Styrmedel för uppskalning och vidare spridning av tekniken
De styrmedel och policyinstrument som används för att stimulera utvecklingen av biodrivmedel och
framtidens bioraffinaderier har idag nått vägs ände och hela styrmedelsporföljen behöver nu ses över för
att stimulera utvecklingen av framtidens bioraffinaderier, stärka industrins konkurrenskraft och för att
uppnå regeringens målsättning om en fossiloberoende fordonsflotta.
Skattenedsättningen för biodrivmedel har varit det huvudsakliga instrumentet som använts för att
stimulera spridning av teknologier i en tillväxtfas. Som nämndes ovan beslutas nedsättningen oftast årsvis
och är beroende av ett undantag från EU:s konkurrenslagstiftning som går ut vid årsskiftet 2015. Även om
undantaget förlängs på några år, så skapar det inga goda förutsättningar för nyinvesteringar i
miljardklassen med avskrivningstider på minst 10 år. Ett nytt regelsystem behövs därmed. En kvotplikt
har varit det huvudalternativ som regeringen har undersökt och ett förslag till en kvotplikt presenterades
2013, men drogs tillbaka i maj 2014 [26, 27]. Införandet av en kvotplikt är alltjämt ett alternativ och
diskuteras fortfarande.
För att stimulera utvecklingen av framtidens bioraffinaderier har stöd till forskning, utveckling och
demonstration använts som de huvudsakliga instrumenten, för att föra in teknologi i en
konceptutvecklings- och demonstrationsfas. Det har fungerat bra fram tills idag. Förutom FFFutredningens förslag kring en prispremiummodell så har styrmedel som kan användas för att skifta de
teknologier som utgör framtidens bioraffinaderier in i en nischmarknadsfas inte diskuterats och än
mindre använts [28]. När styrmedel för teknologier i en nischmarknadsfas saknas, bidrar det till en
mycket svag dynamik mellan forskning, innovation och spridning. Detta illustreras i Figur 4.
Sverige har satsat på området framtidens bioraffinaderier och har just nu en ledande roll i världen. För att
kunna utnyttja denna fördel så är det helt avgörande att få till styrmedel för de teknologier som befinner
sig i en nischmarknadsfas, samtidigt som förutsättningarna för investeringar som redan är gjorda i
biodrivmedelsproduktion med teknologi i en tillväxtfas inte äventyras. 5
Styrmedel i en nischmarknadsfas behöver inrikta sig mot att möjliggöra investeringar i de första
kommersiella anläggningarna. Eftersom stora mängder drivmedel och kemikalier kommer göras
tillgängliga behöver dessa i första hand hantera marknadsrisken och risken att oljepriserna faller
ytterligare [28]. Det betyder dock inte att enskilda tekniker och produkter skall pekas ut. Styrmedlet skall
endast särskilja teknologier som befinner sig i demonstrationsfas från de som befinner sig i en tillväxtfas.
Vilken typ av styrmedel som lämpar sig bäst i en nischmarknadsfas beror också på vilket styrmedel som

5 Ingen

av de utredningar som gjorts kring framtida styrmedel har ställt olika styrmedel mot varandra och
analyserat dem från ett innovationssystemperspektiv [29, 30]. Det är särskilt allvarligt att ett sådant perspektiv inte
anlagts när det gäller förnybara drivmedel och kemikalier då det är ett område som Sverige i jämförelse med andra
länder har tydliga komparativa fördelar att utveckla genom förverkligandet av framtidens bioraffinaderier.
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används i ti ll växtf asen. Vi di skut er ar därf ör f ör st st yr m edel för t eknol ogi er i en ti ll växtf as, i nnan vi
åt er kommer ti l l f r ågan om st yrm edel för t eknol ogi er i ni schmar knadsfas.

Styrmedel för teknologier i en tillväxtfas
Ol i ka syst em f ör at t sätt a pr i s på kol dioxi d har använt s för at t st i muler a användni ngen av f örn ybara
dri vmedel . Sver i ge har som sagt haf t en nedsättn i ng av energi - och kol di oxid skatt er na för dri vmedel
baser ade på för nybar a r åvaror och Fi nland har nyl i gen i nför t en kol dio xid avgift på alla dri vmedel baser at
på dess t ot ala ut släpp under dess l i vscykel . För at t et t pr i s på kol dioxi d skall ha en st i mul er ande
spri dningsef f ekt är det vi kt i gast e at t pri set är ti ll r äckl i gt högt , at t syst emet är långsi k tig t ( mi nst 10-15 år )
och at t kol dioxi dpr i set ökar succesi vt . För at t uppnå en st yrn i ngseff ekt mot de ur kl i mat synpunkt bäst a
alt ern ati ven bör det fi nnas en di f f er ent i er in g mella n ol i ka dri vmedel baser at på dess f akti ska ut släpp
under hel a l i vscykel n.6 Et t kol dioxid pri s kan där med sänk a intr ädesbarri ären för f örn ybar a alt er nativ
gent emot fossi l a och skapa en t ydl i g dif f er ent i er i ng baserat på kl im atp r est anda.

Fi gur 4: Ko mbin ationen av ol ika styrmedel och hur de i mpl ementeras utgör ny ck el n t i l l en fr amgångsrik
innov ationspol i t ik.

Et t alt er nati v t i l l et t pr i s på kol dioxi d är at t i nf ör a en kvotpl i kt , vi lk et har var i t det al t er nati v som f r ämst
har di skut er at s i Sveri ge och som också ti llämpas i fler a EU-länder [ 31] . Även en kvotp l i kt kan komma i
många for mer och ut f ör anden. I Tyskla nd har man t .ex. i mpl em ent er at et t kol di oxidt ak för

6 D et

betyd er att en f ul l ko l dio x i dskatt in te tas ut på driv medel baserade på bio massa ef tersom det är en fö rnybar
resurs som ock så bin der motsv arande mängd ko l dio x id som uppstår vid fö rbrännin g. M en det betyd er ock så att en
diff erent i ering görs mell an ol i ka fo ssi l a driv medel då det är stor a ski l l nader på k l i matut sl äpp om det handl ar om en
l ätt N ordsj öol j a används jämf ört med t.ex . K anadensi sk ol j esand ( se t.ex .:
htt p:// oci. carnegi eendow ment.org/# compare).
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transportsektorn som hela tiden sänks. I ett sådant system tas även hänsyn till relativ klimatprestanda
mellan olika drivmedel.
Fördelen med en kvotplikt är att det skapar ett särskilt utrymme för förnybara drivmedel så att de inte
behöver konkurrera med fossila alternativ och politiken kan använda kvotplikten för att styra mot en viss
mängd förnybara drivmedel i transportsektorn eller mot en viss CO2-reduktion. Det kan vara ett bra
styrmedel för spridning av relativt mogna teknologier som befinner sig i en tillväxtfas och när det finns
god kunskap om möjligheter till uppskalning, så att en rimlig kvot kan sättas.
För teknologier i en tillväxtfas finns viktiga skillnader mellan en kvot och ett pris på koldioxid. Kvotplikten
skapar per automatik en konkurrens mellan olika förnybara alternativ, vilket kan driva ner priset. Men det
gynnar också etablerade aktörer med en existerande produktion, distributionssystem och marknad, som
relativt enkelt kan öka sin produktion och distribution utan stora nyinvesteringar. Låginblandning gynnas
också över rena biodrivmedel som E85, ED95 och biogas. Rena biodrivmedel behövs som viktiga
komplement till låginblandning både på kort och lång sikt. I praktiken betyder det att inträdesbarriärerna
inte sänks, utan en separat marknad skapas för att sprida teknologier i en tillväxtfas.

Styrmedel för teknologier i en nischmarknadsfas
För teknologier i en demonstration och nischmarknadsfas är varken en kvotplikt eller ett koldioxidpris
tillräckliga instrument för att stimulera till investeringar och därmed bidra till att skapa en industriell
kapacitet inom området framtidens bioraffinaderier.

Om ett pris på koldioxid implementeras kommer förutsättningarna för teknologi i en nischmarknadsfas
att vara bättre (jämfört med en kvot), eftersom ett pris tydligt sänker inträdesbarriären för all teknologi
och inte gynnar etablerade alternativ på ett lika tydligt sätt. Samtidigt möjliggör dock inte ett
koldioxidpris investeringar i de första anläggningarna, då produktionskostnaderna i dessa måste sänkas
genom ett antal lärprocesser (dvs. ”learning by doing” och ”learning by using) innan de kan konkurrera
med etablerade alternativ (förnybara och fossila).

För att styrmedel i en nischmarknadsfas skall kunna ha en effekt behöver dessa ta hänsyn till att det
handlar om att mogna industrier skall göra miljardinvesteringar i radikalt ny teknologi med
avskrivningstider på 10-15 år, samtidigt som de har andra investeringsalternativ till hands. I praktiken
betyder det att de styrmedel som väljs för en nischmarknadsfas behöver skapa stabila förutsättningar
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för enskilda investeringar under lång tid. 7 På olika sätt bör de därför försöka efterlikna de
inmatningslagar som använts för att främja en industriell utveckling och spridning av ny elproduktion i
Tyskland, genom att investeringar i de första anläggningarna stimuleras.

En prispremiummodell i enlighet med FFF-utredningen, som lämnar en prisgaranti till producenter,
skulle kunna vara en framkomlig väg [28]. Förslag ligger ganska nära en inmatningslag och betonar
vikten av att skapa en industriell kapacitet. Förslaget skulle gå att kombinera med en kvotplikt, men det
skulle troligtvis vara mer fördelaktigt att kombinera det med ett pris på koldioxid för att skapa en god
dynamik mellan nya och etablerade teknologier. Ett annat innovationspolitiskt alternativ som inte
analyserats och utnyttjats i särskild hög utsträckning är offentlig upphandling av biodrivmedel och
biobaserade kemikalier, där flera offentliga aktörer i dialog med teknikutvecklare går samman för att
köpa in drivmedel eller kemikalier enligt en viss specifikation till exempel, sort, miljöprestanda, råvara
och teknisk mognadsgrad till ett fast pris under en på förhand fastställd tidsperiod. Även det
instrumentet skulle behöva kombineras med ett pris på koldioxid för att stimulera en vidare spridning.

Om en kvot implementeras skulle även den kunna kompletteras med ett upphandlingsförfarande för en
viss del av kvoten, där aktörer får lämna anbud om att uppfylla delkvoten. Aktörerna bör därmed
erbjudas ett förutbestämt pris på 10-15 år sikt, för att möjliggöra lärande och teknikutveckling. Ett
upphandlingsförfarande skulle även kunna kombineras med ett pris på koldioxid.

Oavsett vilka instrument som väljs så är utformningen och implementeringen av instrumenten minst
lika viktigt som att det rätt typ av instrument som väljs. Det går naturligtvis att utforma ett i grunden
bra instrument på ett undermåligt sätt så att målet med instrumentet inte uppfylls. Det är därför viktigt
att målsättningen med instrumentet tydligt klargörs från början, vilka aktörer som skall påverkas och
om instrumentet ger ett tydligt stöd för att aktörerna skall kunna genomföra nödvändiga investeringar
genom att t.ex. ta banklån etc.

Slutligen, om Regeringen önskar att stärka näringslivets konkurrenskraft genom att gå före och
utveckla ”klimatsmarta innovationer som världen efterfrågar” behöver den svenska

7 Förslaget

om en separat kvot för andra generationens biodrivmedel går därmed med automatik bort, eftersom
investerare inte vet vilket pris de kan räkna med och om det kommer vara tillräckligt högt för att kompensera för
att tekniken är omogen.
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innovationspolitiken söka stöd i EU´s regelverk och finansieringsinstrument och inte ensidigt styras av
densamma. Ett industriellt ledarskap kräver också ett politiskt ledarskap.

Slutsatser och rekommendationer
Syftet med detta positionspapper har varit att skapa ett kunskapsunderlag för vilken typ av
innovationspolitik som krävs för att stimulera innovation, tillväxt och skapandet av nya arbeten i
Sverige, baserat på klimatsmarta innovationer som världen behöver. Vi har särskilt intresserat oss för
vilken politik som krävs för att förverkliga framtidens bioraffinaderier för framställandet av
biodrivmedel. Motsvarande resonemang gäller för biobaserade kemikalier, frånsett att marknad och
aktörer kan skilja sig åt, samt att marknaden inte är lika politiskt styrd av beskattning. I framtidens
bioraffinaderier ser vi tydliga synergier mellan samtida produktion av biodrivmedel, biobaserade
kemikalier och bioenergi där förverkligandet av ett område förbättrat förutsättningar för ett annat.

En omställning till ett klimatsmart samhälle innebär en möjlighet att stärka näringslivets
konkurrenskraft i Sverige, men om den möjligheten skall förverkligas behöver en mer aktiv och
differentierad innovationspolitik föras. Vi skulle här vilja lyfta fram följande sju huvudslutsatser:

1.

Området bioraffinaderier utgör en möjlighet att skapa industriell förnyelse av etablerade
industrier i Sverige samtidigt som specifika satsningar på området kan på ett betydande sätt
bidra till regeringens målsättning om en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030.

2.

För att klara en sådan målsättning bör innovationspolitiken i Sverige inrikta sig på att stimulera
en industriell kapacitet där företag har en möjlighet att bygga de första fullskaliga
anläggningarna och lära sig innan de förväntas konkurrera med redan etablerade alternativ.

3.

En rimlig första målsättning är att 8-12 anläggningar kommer till stånd med en
produktionskapacitet på minst 20TWh förnybara drivmedel och kemikalier till år 2030. En
sådan satsning har potential att skifta området in i en tillväxtfas.

4.

För att skapa en industriell kapacitet hos svenska företag behövs mer anpassade styrmedel som
tar hänsyn till områdets karaktär och vilka andra styrmedel som finns tillgängliga. I detta
positionspapper pekar vi på möjligheterna att kombinera ett pris på koldioxid eller en generell
kvot med (a) ett prispremiumsystem, (b) offentlig upphandling och (c) en separat kvot för
teknologier i en nischmarknadsfas i kombination med ett budgivningssystem med förutsägbara
priser.
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5.

Det är kombinationen av styrmedel samt hur väl de utformas och implementeras som kommer
vara av avgörande betydelse snarare än enskilda styrmedel.

6.

Den svenska innovationspolitiken behöver söka stöd i EU´s regelverk och
finansieringsinstrument och inte ensidigt styras av densamma.

7.

Om ingen industrialiseringspolitik förs urholkas den industriella basen i landet.

Oavsett vilka styrmedel som väljs rekommenderar vi dock regeringen att anslå ett innovationssystemperspektiv och analysera dynamiken mellan styrmedel när nya utformas och gamla anpassas.
Ett innovationssystemperspektiv är nödvändigt för att stimulera innovation, stärka näringslivets
konkurrenskraft och uppnå högt ställda klimatambitioner.
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