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Remiss - Slutredovisning av uppdrag till Statens energimyndighet att redovisa underlag 
inför kommande beslut om forskning och innovation på energiområdet 
 
Energimyndighetens rapport (Dnr 00-11-6104) har titeln:   
”Forskning och innovation för ett hållbart energisystem - Redovisning av uppdrag att utarbeta 
underlag inför kommande beslut om forskning och innovation på energiområdet” 
 
 
Kapitel 1 
Inledningsvis konstaterar man i det första kapitlet att: ”Den svenska energipolitiken – och 
därmed även basen för energiforskningen – bygger på samma tre grundpelare som styr 
energisamarbetet inom EU. Politiken syftar till att förena ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft 
och försörjningstrygghet” 
 
Den svenska energiforskningens mål är: ” 

 att bygga upp sådan vetenskaplig och teknisk kunskap och kompetens inom universiteten, 
högskolorna, instituten, myndigheterna och i näringslivet som behövs för att genom 
tillämpning av ny teknik och nya tjänster möjliggöra en omställning till ett långsiktigt 
hållbart energisystem i Sverige, samt  

 att utveckla teknik och tjänster som genom svenskt näringsliv kan kommersialiseras och 
därmed bidra till energisystemets omställning och utveckling, i Sverige och på andra 
marknader.”  

 
 
Kapitel 2 
I kapitel två av rapporten som beskriver trender och omvärld konstateras att det är bråttom, att 
kraftfulla åtgärder behövs och att den stora utmaningen gäller perioden 2020 – 2050. Både EU 
och IEA pekar på behovet av kraftfulla insatser, EU menar att insatserna för forskning, 
utveckling och demonstration måste fyrdubblas till 2020 och IEA menar att insatserna måste två- 
till femfaldigas. I rapporten hänvisar Energimyndigheten till Naturvårdsverkets Färdplan 2050, 
där det visas att potentialerna att reducera utsläppen av växthusgaser till 2050 är mycket stora för 
alla samhällssektorer. För alla dessa sektorer finansierar Energimyndigheten insatser för 
utveckling och innovation. Avslutningsvis konstateras i denna del av rapporten att Sverige satsar 
mindre per capita på energiforskning än vad våra nordiska grannar gör.  
 
 
Kapitel 3 
I rapportens tredje kapitel visar man på resultat och erfarenheter för perioden 1990-2011. Man 
konstaterar att energiforskningen har betydelse för uppfyllandet av miljökvalitetsmålen, för 
minskade utsläpp av koldioxid och svaveldioxid, bidragit till mera förnybar el och till minskad 
energianvändning. Energiforskningen ökar hela tiden den baskompetens som är nödvändig för 
omställning av energisystemet. Antalet examinerade på forskarnivå har ökat och citeringsgraden 
av svensk energiforskning är hög. Forskningen ger också positiva effekter i grundutbildningen. 
Energiforskningen nyttiggörs också genom kommersialisering, myndigheten visar på att antalet 
patent ökar och att man stöder företag i tidig tillväxtfas. Denna del av rapporten avslutas med att 
man visar på energiforskningens betydelse för standardiseringsarbete och för arbetstillfällen och 
tillväxt. Energiforskningens inriktning och utformning 1990 -2011 beskrivs. Under den långa 
period som omfattas har förändringarna varit stora när det gäller fördelningen av 
forskningsmedel på olika områden. På senare år (2004- ) har myndigheten i sitt s.k. Fokusarbete 
fokuserat och prioriterat forskningsområden och infört ett portföljtänkande. Utvecklingen mot 
en ökad internationalisering har påverkat energiforskningen bl a genom EU:s regelverk. Resultat 
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och måluppfyllelse för de senaste åren (2007-2010) kommenteras som avslutning av denna del av 
rapporten. Man konstaterar att: ”..måluppfyllelsen för de genomförda insatserna överlag varit 
god.”   
 
 
Kommentar till kapitel 3 
Vi instämmer i beskrivningen av perioden 1990-2011. Samhällsnyttan av energiforskningen och den goda 
spiralen – att energiforskningen främjar kompetens som främjar energiforskning är viktig och att 
Energimyndigheten har en sammanhållande roll i detta. När man diskuterar utveckling av BNP och utsläpp av 
växthusgaser från 1990 till idag bör man komma ihåg att detta är en global utmaning och att en hel del av de 
varor vi konsumerar i Sverige numera ger upphov till utsläpp av växthusgaser någon annanstans i världen.  
 
Energimyndighetens långsiktiga satsningar behövs för att få resultat i form av kommersialiserade produkter och 
systemlösningar.  Energimyndighetens forskningssatsningar är viktiga för UoH, ungefär 40% av 
forskningsbudgeten går till fo på UoH. Användningen av insatta forskningsmedel ser ut att vara effektiv. Antalet 
vetenskapliga artiklar fördelade på temaområden visar få publicerade arbeten inom temaområdena Byggnaden som 
energisystem och Energiintensiv industri, anmärkningsvärt med tanke på dessa områdens storlek i den svenska 
energianvändningen. Kopplingen mellan forskarutbildningsnivån och grundutbildningsnivån är mycket viktig för 
grundutbildningens kvalitet. Genom denna koppling säkerställs en god kompetens för omställningsarbete och 
konkurrenskraft. Det är viktigt att forskningsresultat förs vidare till kommersialisering och vi menar att 
Energimyndigheten spelar en nyckelroll här. Det behövs en sammanhållande myndighet för nätverksbyggande och 
förankringsarbete för att underlätta hela innovationsprocessen. Vi ser det som positivt att Energimyndighetens 
arbete med fokusering och portföljtänkande har givit tydligare signaler om forskningsprioriteringar till UoH.  
 
Vi ser att myndigheten arbetar alltmer med internationalisering, något som vi också ser positivt på, men efterlyser 
ytterligare samordning och stöd till universiteten i internationellt arbete. Energimyndigheten har lyckats väl med 
energiforskningsprogrammet och att detta lyckade resultat i inte ringa utsträckning beror på goda nätverk mellan 
myndigheten, forskningen och näringslivet. 
 
 
Kapitel 4 
I rapportens fjärde kapitel beskrivs energiforskningen idag. Här konstateras att energiforskningen är 
speciell i och med att den är behovsmotiverad och omställningsinriktad. Myndighetens arbetssätt 
som täcker hela kedjan från innovation till kommersialisering är viktig för 
omställningseffektiviteten. Universitet och högskolor har en nyckelroll för energiforskningen och 
att Energimyndigheten är huvudaktör har effektiviserat forskning och forskningsfinansiering. 
Myndigheten fungerar idag som en spindel i nätet för branschorganisationer och näringsliv. 
Vidare diskuteras samverkan mellan energiforskningen och andra styrmedel och konstateras att:” 
Dessa uppgifter kan inte genomföras utan en bred och djup kunskap om teknikers status och 
utvecklingspotential vilken är en grundläggande kompetens som en forskningsfinansierande 
myndighet tillgodogör sig. I samspelet mellan dessa verksamheter identifieras också behov av 
forskning och utveckling.” I det följande beskrivs hur forskningsbehov identifieras bl a med hjälp 
av utvecklingsplattformar. En stor del av forskningsmedlen, ca 65% ligger inom programlagd 
verksamhet, där utvärdering och prioritering av ansökningar görs i externa programråd. Ett antal 
kompetenscentra och centrumbildningar finns där näringsliv och akademi samarbetar med 
finansiering från Energimyndigheten och näringslivet. Medfinansieringen från näringslivet har 
ökat och var 2011 63% av totalt 3,8 miljarder kronor. Energimyndigheten har huvudansvar för 
energiforskningen men samverkar med VR, Formas och Vinnova inom några delområden och 
ser ett stort värde med denna samverkan. Fortsättningsvis beskrivs myndighetens strategi för 
forskning och innovation i sex punkter. Myndighetens kriterier för prioritering beskrivs därefter. 
Myndigheten har utvecklat en arbetsmetod för strategi- och prioriteringar där 
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forskningsverksamheten delats in i sex temaområden: Energisystemstudier, Byggnader i 
energisystemet, Energiintensiv industri, Kraftsystemet, Transportsektorn och Bränslebaserade 
energisystem. Varje sådant område har en Utvecklingsplattform med representanter från 
näringsliv, akademi och organisationer. Kapitlet avslutas med avsnitt om kvalitetssäkring, 
beviljandegrader och utvärderingar. Det konstateras att både kvalitet och relevans upprätthålls. 
 
 
Kommentarer till kapitel 4 
Vi instämmer i beskrivningen av dagens verksamhet. Det är mycket betydelsefullt att forskningsresultat utnyttjas i 
grundutbildningen, något som möjliggörs av att en stor del av forskningen genomförs vid universitet och högskolor. 
Myndigheten pekar på att programlagd verksamhet dominerar, vilket vi också menar att den ska göra eftersom 
forskningen är behovsmotiverad. Vi menar också att kompetenscentra är en bra form för samverkan mellan 
näringsliv och akademi. Samfinansieringen från näringslivet har ökat så att den nu är en oumbärlig del av 
forskningsfinansieringen, genom samarbetet med Energimyndigheten deltar man i mer långsiktiga insatser än man 
annars skulle ha gjort. Med tanke på de stora satsningar som måste göras inom bebyggelseområdet och inom 
industrin så framstår insatserna på de två temaområdena Byggnader i energisystemet och Energiintensiv industri 
som alldeles för små (4% resp 7% av forskningsfinansieringen 2011).  
 
 
Kapitel 5 
I det femte kapitlet beskrivs prioriteringar för innovation, forskning, utveckling och demonstration. 
Energimyndigheten konstaterar inledningsvis att: ” Energisystemet blir allt mer komplext och 
omställningen kan inte bara åstadkommas genom teknikutveckling utan behöver inkludera 
samhällets aktörer och strukturer där styrmedel, planeringsfrågor och aktörers beteenden och 
vanor tillsammans med teknisk utveckling är centrala delar av omställningen. Ett 
systemperspektiv behöver därför genomsyra samtliga insatsområden.” 
 
Insatserna på forskning och innovation föreslås fokuseras på följande fem utmaningar: 
fossiloberoende fordonsflotta, förnybar el i kraftsystemet, energieffektivisering i bebyggelsen, 
ökad användning av bioenergi och energieffektivisering i industrin. De insatser som behövs och 
planeras beskrivs därefter för varje utmaning. Dessutom beskrivs ytterligare två områden, riktad 
grundforskning och systemstudier. 
 
 
Kommentar till kapitel 5 
Vi menar att de utmaningar som Energimyndigheten vill fokusera på är riktiga. Det är mycket bra att man sett 
att systemperspektiv måste genomsyra samtliga insatsområden. Det är bra att de insatser som föreslås har tagits 
fram i samarbete med näringslivet vilket också skapar goda förutsättningar för näringslivets fortsatta 
samfinansiering av forskning och innovation. 
 
Behovet av systemstudier är i huvudsak väl beskrivna för varje utmaning. Mycket bra är att man sett behovet av 
forskning i gränsområdet mellan transporter och biobränslen och mellan transporter och bebyggelseområdet. När 
det gäller elnät och elmarknad ser vi ett större behov av insatser på brukarnivå än vad som framgår i rapporten. 
För att solel ska kunna utvecklas behöver insatser på detta område samordnas med Energieffektivisering i 
bebyggelsen.  Vi menar att det här kommer att behövas starkare insatser än vad som beskrivs i rapporten 
avseende tvärvetenskaplig forskning om byggprocessen, aktörer i denna och om planeringsfrågor för att på ett riktigt 
sätt kunna integrera solenergi i bebyggelsen. När det gäller befintlig bebyggelse särskilt miljonprogrammet menar vi 
att det finns ett behov av insatser när det gäller samspelet mellan renovering av miljonprogrammet och 
fjärrvärmesystemen som inte beskrivits i rapporten. Mycket bra är att energimyndigheten ser behovet att fokusera 
på användarna för att få bästa möjliga resultat av ny teknik och nya systemlösningar i näranollenergibyggnader. 
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Bebyggelsesektorn resurseffektivitet behöver att insatser görs på system- och tvärvetenskaplig forskning, vilket 
Energimyndigheten också skriver i rapporten.  
 
För biobränsleområdet beskrivs behovet av forskning i gränsområden mellan energiintensiv industri och biobränslen 
och mellan transporter och biobränslen. Vi menar att insatsen i gränsområdet mellan energiintensiv industri och 
biobränslen bör utökas till att inte enbart omfatta de traditionellt biomasseanvändande industrigrenarna.  
 
När det gäller den energiintensiva industrin pekar myndigheten på behovet as helhetssyn för hela 
tillverkningsprocesser och för produkters hela livscykler. Vi menar att insatser behöver göras för 
branschöverskridande förädlingskedjor (t ex för användning av biomassa). Vi menar också att insatser behövs för 
tvärvetenskaplig forskning om styrning och ledning av energieffektiviseringsarbete i industrin, vilket inte finns med i 
rapporten. 
 
När det gäller energisystemstudier vill energimyndigheten att systemforskning i ökande grad ska samspela med 
olika teknikområden. Vi instämmer i att ett förbättrat sådant samspel är mycket viktigt för att nå energi- och 
klimatmål. 
 
 
Kapitel 6 
I det sjätte kapitlet ges förslag på nya insatser och anslag. Energimyndigheten föreslår ökade satsningar 
på ett antal områden. 
 
 
Kommentar till kapitel 6 
Energimyndigheten föreslår oförändrat anslag, 1,3 miljarder per år. Med tanke på de stora satsningar som enligt 
EU och IEA behöver genomföras så verka detta vara väl försiktigt. 
 
Delförslagen att öka stödet till nystartade företag och att ge stöd till sökande i NER300 verkar välmotiverade. 
När det gäller kompetensförsörjning pekar myndigheten, helt riktigt, på det stora kompetensbehov som finns för 
omställningen av energisystemet och att forskningsinsatser bidrar till att bygga upp denna. Vi vill peka på att 
detta behov inte enbart gäller ingenjörsutbildningar, det finns också ett stort behov av annan naturvetenskaplig 
utbildning, av ekonomiutbildning och av samhällsvetenskaplig utbildning. 
 
 
Sammanfattande kommentar 
Omställningen till ett långsiktigt hållbart energisystem är mycket viktig för Sverige. Energimyndigheten beskriver i 
rapporten sin del i omställningsarbetet på ett bra sätt. Man beskriver samhällsnyttan av energiforskningen och den 
samverkan som sker mellan energiforskning och kompetensuppbyggnad. Man beskriver hur energiforskningen vid 
UoH nyttiggörs i grundutbildningen. I rapporten finns också exempel på ett antal lyckade forskningsprojekt.  
 
Behovet av systemstudier och tvärvetenskaplig forskning betonas och det påpekas att systemstudier i ökande grad 
måste integreras i teknikinriktade forskningsprogram. Detta bedömer vi också som nödvändigt. 
 
Energiforskningen medfinansieras i stor utsträckning av näringslivet. Denna medfinansiering främjas av att 
Energimyndigheten kan hantera hela kedjan från forskning och innovation till kommersialisering. För UoH 
möjliggör detta goda kontakter och bra nätverk med näringslivet, t ex i form av kompetenscentra. 
 
En statligt stödd energiforskning behövs för att möjliggöra omställningen till ett resurseffektivt energisystem. Vi 
menar att den sammanhållna verksamhet som Energimyndigheten har är bra för energiforskningen och att denna 
sammanhållna verksamhet skulle kunna integreras ännu bättre.  Energimyndigheten förslag om ett oförändrat 
anslag till energiforskningen är defensivt, det borde snarare öka, med tanke på de stora forskningsbehov som finns. 


