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Sammanfattning

Denna rapport är en sammanställning av information om 
sysselsättningseffekter och framtida potential för  den 
förnybara energiproduktionen i Sverige. Utifrån beräk-
ningar gjorda av bland annat olika branschorganisationer 
görs uppskattningar både av hur många jobb som finns i 
dag och hur många som kan skapas till år 2020.
 Inom vattenkraftsproduktionen finns det i dag 
ungefär 1000 årsarbeten, förutom de jobb som skapas 
genom effektiviseringar av anläggningarna. Det finns inga 
planer på att bygga ut vattenkraften, och det går inte att 
se någon ökning av antalet anställda till år 2020.
 När det gäller vindkraften har en färsk rapport från 
Power Väst beräknat antalet jobb till mellan 6 900 och 
12 700 i dag. Svenskt vindkraftscentrums rapport Jobb 
i Medvind gjorde år 2009 en prognos där de beräknade 
antalet jobb till mellan 14 000 och 20 000 år 2020 vid en 
utbyggnad till 25 TWh. Den högre siffran utgår från en 
positiv utveckling inom exportindustrin. Bedömningen 
i den här rapporten är att det finns möjligheter att öka 
antalet jobb inom vindkraftsbranschen från dagens cirka 
10 000 till cirka 20 000 år 2020.
 Bioenergiproduktionen har under 2000-talet ökat 
med i genomsnitt 3 TWh per år. Det finns i dag upp-
skattningsvis 25 000 jobb inom denna bransch och om 
utbyggnaden fortsätter i den takt som varit kan ytterli-
gare 5000 jobb ha tillkommit 2020.
 Biogasproduktionen är en arbetsintensiv form av 
bioenergiproduktion och det finns många planer på 
utökad produktion runt om i landet. Om goda förutsätt-
ningar ges uppskattar de olika biogasregionerna att det 
sammantaget kan produceras 7,3 TWh år 2020 mot 1, 4 
TWh i dag. Det innebär att dagens 1 300 jobb kan öka 
till 6 500 år 2020.
 Utbyggnaden av solelsproduktionen i världen har 
varit explosiv de senaste åren, mellan 2010 och 2011 
ökade den installerade effekten från 40 till 69 GW.  I 
Sverige har produktionen ökat men i långsammare takt. 
Exempel från Danmark visar att en reform som netto-
debitering kan sätta fart på utvecklingen. Under goda 
förutsättningar uppskattas att utbyggnadstakten kan 

komma upp i 1 GW om året här i Sverige år 2020 och då 
ge upphov till minst 10 000 arbetstillfällen.  Solvärme-in-
stallationer uppskattas år 2020 kunna skapa minst 2000 
jobb mot dagens 100.  
 Vågenergi och andra former av havsbaserad energi 
befinner sig i ett tidigt utvecklingsstadie. Här i Sverige 
startar ett projekt upp som är tänkt att bli världens störs-
ta vågkraftspark i Lysekils kommun. Deras prognos är att 
de kommer att ha 1000 personer anställda år 2020.
 Energieffektiviseringsåtgärder innebär efterfrågan på 
varor och tjänster vilket leder till nya jobb för många små 
och medelstora företag. När det gäller energieffektivise-
ringar av bostadsbeståndet har Sveriges Byggindustrier 
räknat ut omfattningen av de renoveringar som krävs av 
flerbostadsbeståndet för att nå uppsatta miljökvalitets-
mål till år 2020. 700 000 lägenheter behöver då renove-
ras under en tioårsperiod vilket skulle skapa 30 000 nya 
byggbranschjobb om året.
 Studien har resulterat i uppskattningen att det i dag 
finns cirka 37 000 jobb inom förnybar energiproduktion i 
Sverige. Under förutsättningar att investeringar i renove-
ring av flerbostadsbeståndet görs, att vindkraftsutbygg-
naden fortsätter expandera och att goda förutsättningar 
ges för sol- och bioenergimarknadernas tillväxt upp-
skattas minst 100 000 jobb kunna finnas inom förnybar 
energiproduktion och energieffektivisering år 2020.
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Uppdelat på de olika energiteknikerna har studien resulterat i uppskattningar enligt tabellen:

Energiteknik Sysselsättning i dag Sysselsättning 2020

Vindkraft 10 000 20 000

Bioenergi utom biogas 25 000 30 000

Biogas 1 300 6 500

Solkraft 500 10 000

Solvärme 100 2 000

Vågkraft 60 1 000

Vattenkraft 1 000 1 000

Energieffektivisering Ingen uppskattning 30 000

Totalt antal sysselsatta 37 000 100 500
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Inledning

1.

Trots finanskrisen ökar de globala utsläppen av växthusga-
ser och har under 2011 nått rekordsiffror. 62  I den senaste 
mätningen ökade vi i Sverige våra utsläpp av koldioxid med 
11 procent. För att nå uppsatta klimatmål är det nödvän-
digt att industrialiserade länder som Sverige omedelbart 
vänder den trenden och minskar utsläppen av växthus-
gaser betydligt redan till år 2020. Sätten att göra det på är 
framför allt två, att gå över från fossila till förnybara energi-
källor och att minska energianvändningen.  Det tyska ex-
emplet visar att det är möjligt att snabbt öka produktionen 
av förnybar energi och energieffektiviteten i samhället och 
att detta leder till att många nya jobb skapas.
 Stöd till förnybar energi stimulerar ekonomin genom att 
öka investeringsviljan och skapa efterfrågan på grön tek-
nologi. På detta vis anses ekonomin och sysselsättningen 
påverkas positivt. Den positiva inverkan på ekonomin och 
sysselsättningen är dock ifrågasatt.  Att sysselsättning 
skapas inom de framväxande energisektorerna är lätt att 
konstatera, det som ifrågasätts är de långsiktiga nettoef-
fekterna. Negativ inverkan på ekonomin på grund av ökade 
kostnader och högre energipriser förs fram som argument.
 De flesta studier som har undersökt effekten av en 
politik som stödjer framväxten av förnybar energi kom-
mer dock fram till att nettoeffekten är positiv. 63  En sådan 
studie är EmployRES, som genomförts på uppdrag av 
Europeiska kommissionen. I den undersöks vilken effekt 
stimulans av förnybar energiproduktion har på ekonomi 
och sysselsättning med hänsyn till en mängd ekonomiska 
aspekter, till exempel ökade energikostnader.  Studien 
utgår från och jämför olika scenarier och den visar på posi-
tiva effekter av en politik som stimulerar förnybar energipro-
duktion, med en nettoeffekt på  
400 000 nya jobb inom EU år 2020. Det är viktigt att 
betona att det då handlar om en framräknad nettoeffekt, 
jobben som kan skapas inom de förnybara energisekto-
rerna är många fler. 64

62 http://www.pbl.nl/en/publications/2012/trends-in-global-co2- 
 emissions-2012-report
63 Working towards sustainable development, ILO, 2012
64 Employers, 2009

 Sysselsättningseffekterna av satsningar på förnybar 
energiproduktion uppkommer bland annat inom installation 
av energianläggningar, distribution och energiproduktion, 
men också av bättre förutsättningar för en tillverkningsin-
dustri att etablera sig inom landet och konkurrera inter-
nationellt. I en tysk forskningsrapport visas att ett politiskt 
ramverk som stödjer förnybar energiproduktion är bestäm-
mande för en stark exportutveckling på området. Länder 
som främjar förnybar energiproduktion har en mer omfat-
tande export inom förnybar energiteknik. Man visar också 
att länder som har introducerat åtgärder tidigt har blivit 
de främsta exportländerna. 65  Det är en slutsats som går 
tvärtemot vad exempelvis branchorganisationen Svenskt 
Näringsliv brukar hävda då de ofta höjer ett varnande 
finger för att ”gå före” utvecklingsmässigt.
 I Danmark som har en mindre befolkning än Sverige, 
visar en färsk rapport att en energiomställning kan ge  
77 000 nya jobb till år 2020. I Tyskland uppskattar man att 
det förutom de 380 000 jobb som redan finns kan skapas 
630 000 nya jobb till år 2020 om åtgärder för att nå upp-
satta miljömål nås. Det finns många andra beräkningar, till 
exempel från USA , som visar på den stora jobbskapande 
potentialen hos förnybara energikällor. Denna rapport är 
således en i raden som visar på detta.  
 Rapportens slutsatser grundar sig på uppskattningar 
som gjorts av olika aktörer, till största delen olika bransch-
organisationer. Det är viktigt att påpeka att det handlar 
om ungefärliga uppskattningar och inte om några exakta 
beräkningar. Man kan förvänta sig att dessa organisationer 
har en tendens att göra positiva uppskattningar av den 
egna energiproduktionens sysselsättningseffekter. Men 
eftersom nyckeltal och uppskattningar har använts på ett 
försiktigt sätt och eftersom vissa uppskattningar inte har 
tagits med över huvud taget, så kan rapportens slutsats 
inte anses för positiv utan snarare tvärtom. Med de jobb 
som redan finns i dag och de som kan skapas till år 2020 
är slutsatsen i rapporten att det kan finnas drygt 100 000 

65 Determinants of Trade with Solar Energy Technology Compo 
 nents, 2011
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jobb inom förnybara energikällor och energieffektivise-
ring år 2020. Om det hade funnits tillförlitligt underlag för 
att göra uppskattningar av sysselsättningseffekterna av 
satsningar på havsbaserad vindkraft och energieffektivise-
ringar i hela samhället skulle slutsiffran antagligen hamnat 
ytterligare en bit över 100 000 jobb år 2020.
 Förnybart.nu gav år 2009 ut en rapport där de upp-
skattar hur många jobb satsningar på förnybara energikäl-
lor och energieffektivisering kan ge till år 2020. Slutsatsen 
är mellan 60 000 och 78 000 nya jobb, vilket kan jämföras 
med denna rapports slutsats på 63 500 nya jobb. När det 
gäller uppskattningen av de olika förnybara energislagens 
bidrag till jobben skiljer sig de båda rapporterna åt på flera 
punkter. Skillnaderna beror på att olika avvägningar gjorts, 
men också att det skett en utveckling på energimarkna-
den sedan Förnybart.nu skrev sin rapport. Utvecklingen 
på solelsmarknaden har till exempel varit explosiv sedan 
dess. När det gäller bedömningen av bioenergins sys-
selsättningseffekter så lägger sig den här rapporten på en 
lägre nivå än Förnybart.nu. Anledningen är att det råder 
osäkerhet om bioenergins sysselsättningseffekter, att vi 
därför har valt att använda oss av det lägsta talet i Svebios 
nyckeltalsintervall. När det gäller vindkraft görs likartade 
bedömningar i båda rapporterna.
 Rapporten visar att det i dag finns ungefär 37 000 
jobb inom förnybar energiproduktion i Sverige - att jämföra 
med de ungefär 6000 jobb som finns inom kärnkraftsbran-
schen. Även om dagens 10 svenska kärnkraftsreaktorer 
tas ur drift kommer det fortfarande att behövas människor 
som arbetar på kärnkraftverken med avvecklingen under 
mycket lång tid. Vi kommer också att behöva fortsätta att 
arbeta med att hitta en lösning för det radioaktiva avfallet. 
Därmed skapas fler jobb inom energisektorn av en kärn-
kraftsavveckling eftersom jobben inom kärnkraftsbran-
schen kvarstår samtidigt som jobben inom den förnybara 
sektorn uppstår. 66

 Rapporten har begränsat sig till att undersöka de 
direkta sysselsättningseffekterna för olika energislag. Vid 

66 Calculating global energy sector jobs, 2012

en omställning av energisystemet tillkommer det också 
arbetstillfällen inom exemepelvis ut/ombyggnaden av 
kraftnätet, utveckling av digitala komponenter till det nya 
smarta energisystemet, utveckling av smart elektronik, 
olika typer av nya fordon, kollektivtrafik, stadsplane-
ring, arkitektur och så vidare. Energibolagen gör i dag 
mångmiljoninvesteringar i utvecklingsprojekt med olika 
smarta energisystem, investeringar som redan skapar 
arbetstillfällen och som kan förväntas skapa många fler 
i framtiden. Det innebär att sysselsättningseffekterna av 
en total omställning av energisystemet troligen kommer 
att bli mer omfattande än de som tagits upp i den här 
rapporten.
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Metod

2.

Denna rapport är en sammanställning av information om 
den förnybara energiproduktionens sysselsättningseffek-
ter i Sverige. Utifrån beräkningar gjorda av bland annat 
olika branschorganisationer görs uppskattningar både 
av hur många jobb som finns i dag och hur många som 
kan skapas till år 2020. Statistiska Centralbyrån för ingen 
statistik över sysselsättning inom de olika energislagen, 
bara över miljösektorn ”förnyelsebara energikällor”. Den 
statistiken innefattar endast jobben på energibolagen 
och fångar inte upp sysselsättningseffekter inom till-
verkningsindustri, installation, bränsleproduktion och så 
vidare. Information har därför samlats in från branschor-
ganisationer och andra som har gjort beräkningar och 
uppskattningar av hur många jobb som finns. Uppskatt-
ningen av hur många jobb som kan skapas till år 2020 
utgår från en positiv branschutveckling, att goda förut-
sättningar ges för ökad produktion samt att investeringar 
i energieffektivisering genomförs.
 Uppskattningar av antal jobb som finns eller kan 
skapas inom en viss energiproduktion eller bransch är 
beroende av vilka jobb som tas med i beräkningen. När 
energi produceras uppstår sysselsättningseffekter i en 
lång värdekedja som innefattar allt från tillverkningsin-
dustri och bränsleproduktion till transporter, installation, 
distribution och underhåll. Det är viktigt att påpeka att 
osäkerhetsfaktorerna är många och att det inte är säkert 
att sysselsättningen bedömts utifrån exakt samma 
kriterier av olika aktörer. Nyckeltalen som används för att 
beräkna sysselsättningseffekter per installerad MW eller 
producerad TWh kan också variera, bland annat kan 
förutsättningar variera mellan olika länder och regioner. 
Utgångspunkten i den här studien är att använda de 
nyckeltal som används av branschorganisationer i Sve-
rige eller som studier gjorda i Sverige resulterat i. Efter-
som osäkerhetsfaktorerna är många används nyckeltalen 
på ett försiktigt sätt för att undvika överdrivna uppskatt-
ningar. 
 
 

Den utveckling som uppskattningen bygger på är att
följande har uppnåtts år 2020:

• En vindkraftsutbyggnad till 25 TWh
• En fortsatt utbyggnad av bioenergin med 3 TWh per 

år plus en ökning av biogasproduktionen till 7,3 TWh.
• Att installationen av solel har nått upp till 1 GW per år
• En upprustning av miljonprogramsområden

Exempel på sysselsättningseffekter som inte tagits med
i beräkningen är utbyggnaden av bioenergianläggning-
arna, enligt Förnybart.nu 10 000 jobb per år, och syssel-
sättningen inom en eventuell solelsindustri. Ytterligare
jobb kan skapas bland annat genom energieffektivise-
ringar inom industrin och satsningar på havsbaserad
vindkraft.
 I rapporten används omväxlande orden jobb, sys-
selsatta och årsarbeten men betydelsen är årsarbeten, 
alltså en heltidssysselsatt under ett år.
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Vattenkraft

3.

3.1 Storskalig vattenkraft 

Produktion och potential

Vattenkraften svarade år 2010 för 46 procent av Sveri-
ges elproduktion. 1  Eftersom man kan välja när man vill 
producera vattenkraft används den också som regler-
kraft i energisystemet. I ett framtida kraftsystem med 
mycket intermittent energiproduktion från exempelvis 
vindkraft och solenergi kommer därmed vattenkraften 
att spela en mycket viktig roll.
 Idag sker ingen nyutbyggnad av storskalig vat-
tenkraft i Sverige. Däremot sker investeringar för att 
renovera och effektivisera anläggningarna.
 År 1987 infördes lagen om hushållning med natur-
resurser, där det framgår vilka vattendrag som inte får 
byggas ut. Dessa bestämmelser har därefter införlivats 
i miljöbalken. Genom ett riksdagsbeslut 2001 finns en 
politisk enighet om att vattenkraften under ett år med 
normal tillrinning ska producera högst 66 TWh el, vilket 
innebär cirka 2 TWh mer än dagens produktion. 2

 I dag sker en omprövning av många vattendomar 
som ger bolagen tillstånd att bedriva vattenkraftspro-
duktion. Det kan innebära större krav på miljöhänsyn 
i framtiden och gör att elproduktionen från vattenkraft 
trots effektiviseringar kan stanna på samma nivå som i 
dag eller till och med minska något.

1 Energiläget i siffror 2011
2 Vattenkraften i Sverige, IVA,2002; Roger Östberg

Jobb inom den storskaliga 
vattenkraften

Enligt uppgifter från energibolagen finns det i dag 
uppskattningsvis 1000 årsarbeten inom den storska-
liga vattenkraften i Sverige, ungefär hälften finns inom 
Vattenfalls produktion. Till det kommer de sysselsätt-
ningseffekter som renoveringar och effektiviseringar 
ger upphov till. Inom Vattenfall kommer man att göra 
effektiviseringsinvesteringar på cirka 1 miljard om året 
fram till 2023.
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3.2 Småskalig vattenkraft

Produktion

Till småskalig vattenkraft räknas inom EU kraftverk 
under 10 MW.  I Sverige finns enligt Svensk Vattenkraft-
förening 1 894 småskaliga vattenkraftverk i drift som 
genererar 4,3 TWh el per år. I mitten av 1950-talet var 
antalet ca 4 000. 3

Potential och utveckling

Enligt Svensk Vattenkraftförening skulle renovering av 
slumrande små vattenkraftverk och en del nybyggen 
kunna leda till att produktionen ökar till 5,5 TWh år 2020 
och så småningom skulle man kunna producera 7 TWh 
från småskalig vattenkraft.  I dag ökar inte produktionen, 
enligt representanter för Svensk Vattenkraftförening på 
grund av svårigheter att få tillstånd och höga krav i el-
certifikatsystemet. 4  Omprövningar av vattendomar kan i 
stället leda till att många små vattenkraftverk tas ur bruk.
 Det finns ett stort motstånd mot utbyggnad av den 
småskaliga vattenkraften, bland annat på grund av att 
fiskens vandring störs och att den biologiska mångfal-
den påverkas negativt. Utbyte av turbiner och bra fiskvä-
gar förbi kraftverken är exempel på åtgärder som kan 
minska kraftverkens negativa miljöpåverkan. 5

3 Em.se, svenskvattenkraft.se
4 Svenskvattenkraft.se, Roland Davidsson
5 Biologisk mångfald i rinnande vatten och vattenkraft, Sveriges  
 Riksdag, 2012

 
 

Sysselsättningseffekter av småskalig vat-
tenkraft

Det finns inte några siffror över sysselsättningseffekten 
av småskalig vattenkraft i Sverige. En stor del av sköt-
seln av kraftverken sker på ideell basis och i kombina-
tion med andra verksamheter som jord- och skogsbruk. 
Det är många små familjeföretag och lantbrukare som 
äger vattenkraftverken. Många reparerar och underhål-
ler verken själva, men verksamheten skapar också ökad 
omsättning hos företag som sysslar med service och 
reparationer och som tillverkar turbiner. 6

 Eftersom det råder så stor osäkerhet om sysselsätt-
ningseffekterna i dag går det inte heller att säga något 
om vilka sysselsättningseffekter en eventuell utbyggnad 
skulle få.

Uppskattning av jobb i dag och år 2020

Vattenkraft i dag 1000

Vattenkraft 2020 1000

6 Roland Davidsson
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Vindkraft

4.

 
 
 
Vindkraftsproduktion i Sverige – nuläge 
och scenarier

Vindkraften är en av de energikällor som växer snab-
bast i världen och även i Sverige är tillväxten stark just 
nu. Vindkraftsproduktionen har tredubblats mellan 2008 
och 2011 då den var uppe i 6,4 TWh, vilket motsvarar 
4,4 procent av den totala elanvändningen. 7

 Riksdagen har fastställt en planeringsram på 30 
TWh vindkraftsproduktion år 2020, varav 20 TWh land-
baserad vindkraft och 10 TWh havsbaserad. 8  En pla-
neringsram är en ram som anger hur mycket vindkraft 
som ska kunna hanteras i den fysiska planeringen, och 
på Energimyndigheten understryks att planeringsmålet 
inte är ett produktionsmål.
 Branschorganisationen Svensk Vindenergis prognos 
för de närmaste åren är att 7,7 TWh kommer att produ-
ceras 2012 och att produktionen redan år 2013 kommer 
att nå upp till 11 TWh. Matthias Rapp, ordförande för 
Svenskt Vindkraftstekniskt Centrum, förutspår en viss 
avmattning i utbyggnadstakten om några år och att 15 
TWh kommer att produceras 2020, även om inga nya 
styrmedel införs. Om det sker förändringar i elcertifikat-
systemet år 2015 så kan produktionen år 2020 bli högre 
än så. Men om planeringsramen ska nås krävs det att 
man redan nu gör förändringar i stödsystemet och fram-
för allt att man skapar ett stödsystem för havsbaserad 
vindkraft.

7 Energimyndigheten
8 http://www.regeringen.se/sb/d/12245

 
 
 
Jobb inom vindkraftsbranschen 9

Olika studier av vindkraftsproduktionens sysselsätt-
ningseffekter skiljer sig åt beroende på vilka typer av 
jobb man tar med i beräkningen. Dels skapas det jobb 
i utbyggnadsskedet genom tillverkning och montering, 
dels mer permanenta jobb genom drift och underhåll, 
administration och förvaltning. Dessutom finns den så 
kallade multiplikatoreffekten, det vill säga jobb som 
skapas inom andra branscher till följd av vindkraftens 
utbyggnad.
 Den stora sysselsättningseffekten uppstår i utbygg-
nadsskedet av vindkraftsproduktionen samtidigt som de 
mer permanenta jobben för drift och underhåll ackumu-
leras år från år och blir fler ju mer vindkraften byggs ut. 
Den svenska vindkraftsutbyggnadens sysselsättningsef-
fekter kan komma till stånd både i Sverige och i andra 
länder i olika grad beroende på var inköp av varor och 
tjänster sker och var kompetensen finns. Sysselsättning 
inom vindkraftsbranschen i Sverige innefattar sysselsätt-
ning inom energiproduktion och utbyggnad men också 
den svenska industrins tillverkning av komponenter för 
export.

9 ttp://www.vindkraftsbranschen.se
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De typer av jobb som kan skapas av en utbyggd vind-
kraftsproduktion kan delas in på följande sätt: 10

Tillverkning och montering • Tillverkning
• Projektering och ener-

gibolag
• Bygg och anläggning

Drift och underhåll

Övriga • Administratörer
• Konsulter (naturinven-

teringar, arkeologer, 
jurister mm)

Multiplikatoreffekten • Jobb som skapas 
inom andra branscher 
till följd av vindkraf-
tens utbyggnad, till 
exempel inom hotell- 
och restaurangbran-
schen.

 Jobben inom tillverkning är minst beroende av en 
inhemsk utbyggnad. Svenska företag har skaffat sig en 
stark position som underleverantörer både till vindkrafts-
tillverkare och till energibolag. SKF:s och ABB:s kompo-
nenttillverkning i Sverige och deras försäljning överstiger 
vad man skulle kunna sälja till en svensk vindkraftstillver-
kare. Slutmonteringen av vindkraftverk är mer beroende 
av en inhemsk utbyggnad och någon sådan har ännu 
inte etablerat sig i Sverige. 11

10 Kartläggning av vindkraftens sysselsättningseffekter, Power  
 Väst, 2012
11 Matthias Rapp

Beräkningar av sysselsättning i vind-
kraftsbranschen i Sverige

I de beräkningar som har gjorts av antalet jobb inom 
vindkraftsbranschen de senaste åren i Sverige har man 
kommit fram till olika slutsatser. Dels har analys- och 
teknikföretaget WSP på uppdrag av Vesta tagit fram en 
siffra på 4000 anställda år 2011. 12  Denna siffra bygger 
på Statistiska Centralbyråns beräkningar från tidigare 
år, som har räknats upp i förhållande till den utbyggnad 
som skett. Statistiska Centralbyråns  statistik gäller så 
kallade miljöföretag inom förnybar energi. Eftersom en-
dast jobben inom energibolagen räknas i denna statistik 
är 4000 jobb en för låg siffra om man ser till sysselsätt-
ning i hela vindkraftsbranschen.
 Power Väst publicerade en rapport i början av 2012 
med en beräkning av jobb inom vindkraftsbranschen år 
2010. Den grundar sig både på en inventering av jobb 
som de kunnat belägga genom intervjuer med nyckel-
personer på vindkraftsföretag, dels på schabloner från 
andra undersökningar. Undersökningar som använts 
är bland annat Jobb i medvind från Svensk Vindenergi 
och Wind at Work från European Wind Energy Associa-
tion. Resultatet är 2 400 belagda jobb och ett intervall 
på mellan 6 900 och 12 700 årsarbeten uträknat med 
hjälp av schabloner och egna beräkningar.  Arbetstillfäl-
len inom exportindustrin (tillverkning av komponenter till 
vindkraftverk för export ) ingår och här är intervallet 1 
900 till 5 200 jobb. 13 

12 Vindkraftsbranschen 2011, WSP, 2011
13 Kartläggning av sysselsättningseffekter från vindkraft, Power  
 Väst, 2012
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Prognos för sysselsättning år 2020

I Svensk Vindenergis rapport Jobb i medvind från 2009 
görs en prognos för hur mycket jobb som kommer att 
skapas inom vindkraftsbranschen till år 2020. Utgångs-
punkten är en utbyggnad av vindkraften till 25 TWh 
elproduktion år 2020. Det innebär en kraftig utbyggnad 
men det är mindre produktion än nuvarande planerings-
mål. Rapporten kommer fram till att det kommer att 
finnas mellan 14 000  och 20 000 jobb år 2020, bero-
ende på hur stark position den svenska exportindustrin 
skaffar sig. 14  

Faktorer som påverkar antal jobb i fram-
tiden

Hur många arbetstillfällen som kommer att skapas inom 
vindkraftsbranschen beror både på hur mycket och på 
vilket sätt vindkraftsproduktionen byggs ut och vilken 
omfattning den inhemska vindkraftsindustrin får.
 En utbyggnad av havsbaserad vindkraft skulle 
kunna få stora sysselsättningseffekter. I en rapport från 
Storbritannien beräknas utbyggnaden av havsbaserad 
vindkraft kunna skapa 97 000 nya jobb inom landet till 
år 2020. 15 Jämfört med landbaserade projekt är värdet 
på projekten mycket större. I havsbaserade projekt är 
det dessutom bara är en tredjedel av projektvärdet som 
ligger i tillverkningen av vindkraftverken (motsvarande 
andel för landbaserade projekt är 80 procent) Det övriga 
värdet består av fundament, service och underhåll, 
hamnar, båtar, kabeldragningar med mera. Allt detta är 
investeringar som kan göras i Sverige. 16

14 Jobb i Medvind, Svensk Vindenergi, 2009
15 The macroeconomic benefits of investment in offshore wind,  
 2012
16 Matthias Rapp

Uppskattning av jobb i dag och år 2020

Vindkraft i dag 10 000

Vindkraft 2020 20 000

Uppskattningen av antalet sysselsatta inom vindkrafts-
branschen i dag baseras på Power Västs studie där 
resultatet blev mellan 6 900 och 12 700 jobb. Uppskatt-
ningen för år 2020 baseras på studien Jobb i Medvind. 
Deras uppskattning är mellan 14 000 och 20 000 jobb, 
där den högre siffran motsvarar en positiv utveckling 
av den svenska exportindustrin. Eftersom denna rap-
port utgår från hur många jobb som kan skapas vid en 
positiv utveckling, blir bedömningen att 20 000 jobb är 
realistiskt att uppnå år 2020.



14

Bioenergi

5.

5.1 Bioenergi
Produktionsutveckling

Användningen av bioenergi har ökat stadigt i Sverige 
sedan 1970-talet. Ökningen beror bland annat på den 
kraftiga utbyggnaden av fjärrvärme i Sveriges kommuner 
på 80-talet. I genomsnitt har bioenergiproduktion under 
2000-talet ökat med ca 3 TWh per år. Enligt Energimyn-
dighetens senaste kortsiktsprognos producerades det 
129 TWh bioenergi 2011. De största användarna av bio-
energi är industrin och fjärrvärmeverk, följt av elproduk-
tion, uppvärmning av villor och småhus och transporter. 17

Potential och prognoser

Enligt Pål Börjesson, professor i Miljö- och energisystem 
vid Lunds Tekniska Högskola, är det troligt att trenden 
när det gäller ökad produktion av bioenergi kommer att 
hålla i sig. Bioenergi ses som ett allt viktigare substitut 
för olja och efterfrågan internationellt, inte minst i Europa, 
kommer att öka.
 Branschorganisationen Svebio räknar med att det 
finns en bioenergipotential som i princip motsvarar en 
fördubbling av dagens tillförsel. Detta är ingen prognos 
för hur mycket som kommer att tillföras utan en bedöm-
ning av den maximalt tillgängliga bränslemängden, med 
känd teknik och ekologiska begränsningar.  Åsikterna 
går dock isär när det gäller de ekologiska begräns-
ningarna, och inom miljörörelsen finns en mer restriktiv 
inställning till vad som kan anses som hållbart produce-
rad bioenergi. Enligt organisationen World Wildlife Fund 
(WWF) bör den utbyggnadstakt som råder i Sverige inte 
ökas om man ska vara säker på ett hållbart uttag. 18

 Förnybart.nu har gjort en beräkning av bioenergipo-
tential där de inte bara tagit hänsyn till tekniska och  

17 Energimyndigheten, bioenergiportalen.se
18 Peter Roberntz

 
 
 
 
ekologiska utan även ekonomiska begränsningar. Deras 
bedömning är att en ökad biobränsleproduktion på 38 
TWh mellan 2008 och 2020 är möjlig. Det motsvarar 
158 TWh år 2020 och i princip en fortsatt utbyggnad av 
bioenergiproduktionen i den utbyggnadstakt som rått 
det senaste decenniet. 19   

Arbetstillfällen inom dagens bioener-
giproduktion

De arbetstillfällen som bioenergiproduktionen skapar 
återfinns både inom jordbruk, skogsbruk, i transport-
sektorn och inom industrin. Bioenergin har till stora delar 
ersatt importerad olja som bränsle inom uppvärmnings-
sektorn och därmed skapat ett nettotillskott av arbets-
tillfällen i Sverige. Utmärkande för bioenergiproduktion 
är också att den skapar arbetstillfällen i hela landet, det 
finns människor i alla landets kommuner som arbetar 
inom sektorn. Eftersom sysselsättningen i stort har mins-
kat inom jordbrukssektorn har de nya jobben till viss del 
ersatt arbetstillfällen som försvunnit.  
 Svebio tog i slutet av 90-talet fram ett nyckeltal 
för beräkningar av hur många jobb som genereras av 
bioenergiproduktion: 250-300 jobb per TWh. Produkti-
vitetsutvecklingen kan sedan dess ha gjort att siffran är 
lägre i dag, enligt Kjell Andersson på Svebio. Eftersom 
svartlutsproduktionen har obetydliga sysselsättningsef-
fekter bör man endast räkna med att 100 av dagens 127 
TWh bioenergiproduktion är sysselsättningsskapande. 
Med dessa utgångspunkter uppskattar Svebio syssel-
sättningen inom bioenergibranschen i dag till mellan 
20 000 och 30 000 årsarbeten.

19 Förnybar energi och energieffektivisering- potential för 2020,  
 Förnybart.nu, 2009
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Sysselsättningseffekter av utbyggd 
produktion

Om man använder sig av nyckeltalet 200 sysselsatta per 
TWh:s produktion per år och utgår från en fortsatt ut-
byggnadstakt på 3 TWh per år, innebär det att ytterliga-
re cirka 5 000 arbetstillfällen har skapats år 2020 inom 
bioenergibranschen. Förnybart.nu utgår från nyckeltalet 
300 jobb per TWh, en något högre utbyggnadstakt och 
hamnar på 11 000 nya jobb räknat från 2008.
 Själva utbyggnaden av bioenergiproduktion gene-
rerar också arbetstillfällen. LRF har beräknat sysselsätt-
ningen till följd av investeringar i energianläggningar med 
hjälp av ett relationstal mellan investeringar och syssel-
sättning. Förnybart.nu gör en försiktigare bedömning än 
LRF av utbyggnadstakten men med LRF:s beräknings-
metod och en utbyggnadstakt på 3,8 TWh per år landar 
de på att utbyggnaden skapar cirka 10 000 årsarbeten 
varje år mellan 2010 och 2020. 20

20 Förnybar energi ger 60 000 jobb, Förnybart.nu, 2009

 
Fjärrvärme

För uppvärmning av bostäder har fjärrvärme blivit 
dominerande i Sverige. Fjärrvärmen producerades 
under 2010 till 80 procent av biobränslen. Under året 
levererades 60 TWh fjärrvärme vilket enligt Sonya Trad 
på Svensk Fjärrvärme var en nivå som antagligen inte 
kommer att nås igen. Leveranserna minskade betydligt 
2011, de har inte varit så låga sedan 2006. 21

 Innan 2011 har leveranserna ökat stadigt under 
många år men enligt en rapport från forskningspro-
grammet Fjärrsyn förväntas nu värmeleveranserna 
minska. Slutsatsen är baserad på uppgifter från fjärrvär-
mekunder och orsakerna anges vara energieffektivise-
ring hos kunderna, ökad konkurrens från värmepumpar 
och ett varmare klimat. 22  Svensk Fjärrvärmes egen 
prognos visar emellertid att medlemsföretagen planerar 
för en fortsatt expansion av fjärrvärmen fram till 2015. 23

 Enligt branschorganisationen Svensk Fjärrvärme 
sysselsätter deras medlemmar i dag cirka 5 000 helårs-
anställda i fjärrvärmeverksamhet. 24  Eftersom det råder 
osäkerhet om hur efterfrågan på fjärrvärme kommer 
att utvecklas i framtiden kan man inte räkna med några 
sysselsättningsökningar inom denna bransch.

21 Energiläget 2011, Energimyndigheten, 2011; Sonya Trad
22 Minskad efterfrågan på fjärrvärme, Svensk Fjärrvärme, 2011
23 Fjärrvärmen fortsätter växa, Svensk Fjärrvärme, 2010
24 Sonya Trad
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5.2 Biogas  

Produktion och potential

År 2010 producerades det ca 1,4 TWh biogas i Sverige, 
vilket var en ökning med två procent sen året innan. 
Avloppsreningsverken står för den största andelen av 
produktionen och värmeproduktion respektive uppgra-
dering till fordonsbränsle står för ungefär lika mycket av 
användningen. Nya biogasanläggningar byggs framför 
allt för samrötning och rötning inom jordbrukssektorn. 25

 Rapporten Den svenska biogaspotentialen från 
inhemska restprodukter skrevs år 2008 på uppdrag 
av Avfall Sverige, Svenska Biogasföreningen, Svenska 
Gasföreningen och Svenskt Vatten. I rapporten be-
räknas den totala biogaspotentialen från rötning av 
restprodukter vara 10,6 TWh/år, med hänsyn tagen 
till ekonomiska begränsningar.  Den största andelen 
av potentialen uppskattas finnas i restprodukter från 
jordbruket. Vidare uppskattas det finnas en mycket stor 
potential för framtida biogasproduktion i restprodukter 
från skogen – så mycket som 59 TWh per år. 26 Biogas-
produktion ur träråvara sker genom termisk förgasning, 
en teknik som används i begränsad omfattning och 
ännu inte slagit igenom på marknaden. Det innebär att 
det finns stora osäkerheter kring bedömningen att det 
skulle finnas en potential på 59 TWh per år.

25 Produktion och användning av biogas år 2010,  
 Energimyndigheten, 2011
26 Den svenska biogaspotentialen från inhemska 
 restprodukter, Biomil, 2008

 
 
 
 
 
Vid en rundringning till de olika biogasregionerna i landet 
uppskattades det som realistiskt att under goda förut-
sättningar kunna öka biogasproduktionen enligt följande 
till 2020 (TWh per år):

Biogas Öst 1,4

Biogas Väst 1,5

Biogas Syd 3,0

Biogas Norr 0,5

Biogas Sydost 0,3

Biogas Mitt 0,5

Biogas Värmland 0,1

Det blir sammanlagt en produktion år 2020 på 7,3 TWh 
per år och skulle vara en bra bit på väg mot att realisera 
den potential med ekonomiska begränsningar som man 
kom fram till i rapporten Den svenska biogaspotentialen 
från inhemska restprodukter.
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Stillastående bransch

Branschorganisationen Energigas Sverige har haft som 
mål att det ska produceras 3 TWh biogas år 2013. Målet 
håller för närvarande på att revideras och enligt Helena 
Gyrulf, biogasansvarig i organisationen, så kommer 
målet att ligga kvar på samma nivå, men flyttas fram till 
år 2015. Att målet revideras beror enligt Helena Gyrulf 
på att investeringsviljan är låg. Orsaken är enligt henne 
osäkerhet om hur stödsystemen kommer att se ut i 
framtiden.
 Biogasproduktionens sysselsättningseffekter
Produktion av uppgraderad biogas för fordonsdrift är 
en arbetsintensiv bioenergiproduktion. En stor del av 
jobben skapas på rötnings- och uppgraderingsanlägg-
ningar samt inom transportsektorn. 27  Branschorganisa-
tionen Energigas Sverige uppskattar antalet arbetstillfäl-
len i dag till 1 300.
 I en studie genomförd på uppdrag av Västra Gö-
talandsregionen, publicerad i april 2012, undersöktes 
biogasproduktionens sysselsättningseffekter i Västra 
Götalandsregionen. Resultatet av studiens undersök-
ning visar på 600-650 helårsanställda i dag och cirka 
3000 helårsanställda år 2020 om det regionala målet 
på 2,4 TWh uppnås. Antalet helårsanställda i dag ger 
ett nyckeltal på 3 700 till 3 900 anställda per TWh. Med 
en annan beräkningsmetod baserad på omsättning och 
personalkostnader landar man på en lägre siffra, 700 – 
1200 anställa per TWh. Denna storleksordning på nyck-
eltalet motsvarar det som framkommit i andra studier 
från Biogas Öst (650 – 1120 anställda per TWh) och en 
studie genomförd i Tyskland (900 anställda per TWh). 28 

27 Fredrik Börtell
28 Sysselsättning inom biogasområdet i Västra Götaland, Biogas  
 Väst, 2012

 
 
 
Uppskattning av jobb i dag och år 2020

I dag 2020

Bioenergi utom 
biogas

25 000 30 000

Biogas 1 300 6 500

Uppskattningarna av bioenergins sysselsättningseffekter 
grundar sig på Svebios beräkningar och nyckeltal och 
på en fortsatt utbyggnadstakt som liknar den som varit 
det senaste decenniet.
 Uppskattningen av dagens sysselsättning inom 
biogasproduktion är en bedömning som branschorga-
nisationen Energigas Sverige gör. Uppskattningen för 
2020 baseras på biogasregionernas uppskattningar av 
vilken produktion man tror är realistiskt att nå 2020 un-
der goda förutsättningar. Det nyckeltal som används är 
900 jobb per TWh och motsvarar de nyckeltal som flera 
studier, två svenska och en tysk, kommit fram till.
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Solel

6.

Utvecklingstakt

Produktionen av solel i världen är fortfarande liten i rela-
tion till den totala elproduktionen. Statliga subventioner, 
minskade kostnader, mer effektiva solceller och pro-
duktionsprocesser har dock lett till en explosionsartad 
utbyggnadstakt de senaste åren.  Under perioden 2000 
till 2011 ökade den totala installerade effekten i världen 
med faktor 50. År 2010 nådde den nära 40 GW för att år 
2011 vara upp i 69 GW. Tyskland utmärker sig och har 
mer än 40 procent av hela världens kapacitet. 29  Den 
svenska marknaden har långsamt börjat växa sedan ett 
statligt stöd infördes år 2005. Den installerade effekten 
har ökat från cirka 3 till cirka 16 MW mellan 2000 och 
2011 då 4,3 MW installerades. 30

29 BP Statistical Review of World Energy 2012; Global market out- 
 look, EPIA, 2012
30 National Survey report of PV power applications in Sweden  
 2011, IEA, 2012

Mål och potential

Det finns ett statligt stöd för installation av solceller och 
i Energimyndighetens UP‐rapport om Kraftsystemet 
finns ett mål om att bygga ut 2 TWh solkraft i Sverige 
till 2020. 31  Branschorganisationen Svensk Solenergi 
har ett mål på 4 TWh solkraft till 2020 men det finns 
uppgifter om att målet håller på att revideras uppåt. 
Exempel från omvärlden visar att utvecklingen kan gå 
mycket fort. Intresset är stort från allmänhet och nä-
ringsliv och priserna har sjunkit med hälften de senaste 
två åren. Med en reform som nettodebitering (införande 
av nettodebitering utreds för närvarande i Sverige) kan 
utvecklingen ta fart – det visar det danska exemplet. Där 
infördes nettodebitering 2011, vilket omedelbart ökade 
installationen till 10 MW det året. Prognosen för hur 
mycket som kommer att installeras under 2012 är 100 
MW, en tiofaldig ökning på ett år. 32  

Jobb inom solelsbranschen

De flesta som arbetar inom solelsbranschen i Sverige 
i dag jobbar på de tillverkningsföretag som importerar 
solceller och tillverkar moduler. Produktionskapacite-
ten i världen översteg efterfrågan 2011 vilket medförde 
sjunkande priser och att en del stora internationella 
tillverkare gick i konkurs. Något som enligt vissa kan 
anses vara en mognadsprocess av marknaden. I Sve-
rige fick en del anställda gå, ett företag upphörde med 
sin produktion och ett annat flyttade sin produktion från 
Sverige till Singapore. Det här medförde att produktio-
nen av solcellsmoduler sjönk från 180 MW 2010 till 40 
MW 2011. Det är en tuff bransch just nu och de små 
svenska företagen konkurrerar med större företag som 
lättare kan pressa priserna. 

31 Johan Lindahl
32 Lars Hedström, Johan Lindahl, Peter Ahm
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En växande svensk hemmamarknad skulle innebära en 
fördel för de svenska företagen och eftersom det är en 
bransch som växer så snabbt finns det stora möjlighe-
ter. Utvecklingen är dock osäker och det finns risk för 
en fortsatt nedgång för den här industrin i Sverige. På 
installationssidan ser utvecklingen annorlunda ut, bara 
under 20011-2012 har 20 nya aktörer (många enmansfö-
retag) introducerats på marknaden. 33

 Jobben inom solelbranschen innefattar bland annat 
ingenjörer, installatörer och forskare. Många jobb är 
högkvalificerade och företagen lägger mycket resurser 
på forskning och utveckling. Sysselsättningen inom 
solenergibranschen i Europa växte från 190 000 jobb 
2009 till 268 000 år 2010. Tyskland dominerar både när 
det gäller tillverkning och installation, och där är jobben 
i dag 125 000. I Sverige minskade antalet sysselsatta 
med 280 personer 2011 och fördelar sig nu enligt ned-
anstående mellan olika sektorer: 34 

Tillverkning och företags-
forskning

281

Forskning och utveckling 91

Distribution 16

Installation 58

Nätbolag och myndighe-
ter

5

Annat 5

Summa 456

33 National Survey report of PV power applications in Sweden  
 2011, IEA, 2012; Johan Lindahl
34 National Survey report of PV power applications in Sweden  
 2011, IEA, 2012

Uppskattning av jobb i dag och år 2020

Solel i dag 500

Solel 2020 10 000

Det nyckeltal som Svensk Solenergi använder sig av 
är att det skapas 10 årsarbeten per installerad MW/år. 
Detta nyckeltal ger 43 jobb år 2011, men i tabellen ovan 
ser man att det finns 175 jobb, även om man räknar bort 
tillverkningsindustrin. De nyckeltal som används interna-
tionellt och som också innefattar tillverkning är betydligt 
högre; 45 jobb per installerad MW (Eurobserver) 35  och 
38, 8 per installerad MW (Greenpeace) 36.
 Med utgångspunkt i den utveckling som skett i an-
dra länder, bland annat i Danmark sedan nettodebitering 
infördes där, samt uttalanden från personer i branschen, 
görs bedömningen att en installation på 1 GW om året 
år 2020 är realistiskt att uppnå under goda förutsätt-
ningar. Om Svensk Solenergis nyckeltal på 10 jobb per 
installerad MW används blir resultatet då 10 000 jobb år 
2020. Detta är förmodligen en försiktig uppskattning av 
sysselsättningseffekterna av en sådan kraftig utbygg-
nadstakt.

35 The Eurobserver barometer, 2012
36 Working for the climate, Greenpeace, 2009
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Solvärme

7.

Mål och utveckling

Marknaden för solvärme har försämrats de senaste 
åren. Installationen av ny solvärme minskade både i Eu-
ropa som helhet och i Sverige 2009 och 2010 men det 
finns tecken på att nedgången avstannade 2011. Totalt 
genererade solvärmen ungefär 18 TWh i Europa år 2011 
och sysselsatte cirka 32 000 personer. Sverige hade 
2010 en total installerad effekt på 228 MW och kommer 
på 14e plats i Europa när det gäller installerad effekt per 
capita. 37  
 Solvärmebranschen är liten och upplever hård kon-
kurrens från exempelvis  värmepumpar. Solvärmen har 
inte heller haft samma positiva prisutveckling som sole-
len.  På Svensk Solenergi bedömer man den praktiska 
potentialen för solvärme i Sverige till mellan 10 och 20 
TWh per år och organisationen har satt upp ett mål om 
4 TWh per år till år 2020. 38

Jobb inom solvärmebranschen

En stor del av omsättningen inom solvärmebranschen 
finns i små och medelstora företag som säljer, planerar, 
installerar och servar solvärmesystem. En starkt väx-
ande solvärmemarknad skulle enligt Svensk Solenergi 
ha positiva effekter när det gäller sysselsättning i alla 
delar av landet. En stark tillväxt skulle kunna förstärka 
och stabilisera branschen och få ner priserna.  Av de 
komponenter som installeras i Sverige tillverkas ungefär 
75 procent inom landet. 39

 Det finns en äldre tumregel som innebär att ett jobb 
skapas per hundra kvadratmeter solfångare, det vill 
säga per 70 kWh. De studier som ligger bakom dessa 
siffror är från början av 2000-talet och Svensk Solenergi  
 

37 Solar Thermal markets in Europé, ESTIF, 2011; Estif.org; Björn  
 Ljungkvist
38 Jan Olof Dahlenbäck
39 Svensksolenergi.se; Jan Olof Dahlenbäck

 
 
har nu skrivit ner siffran och räknar i dag med ett jobb 
per 200 kvadratmeter. År 2012 installeras cirka 20 000 
kvm (ca 14 MWth) solfångare, vilket ger cirka 100 årsar-
beten. 40

Uppskattning av jobb i dag och år 2020

Solvärme i dag 100

Solvärme 2020 2000

Uppskattningen grundar sig på en prognos över pro-
duktion och sysselsättning gjord av Svensk Solenergi. 
Där förutspås en utveckling mot 4 TWh produktion per 
år till år 2030, 1 TWh produktion per år till år 2020 och 
att 2000 jobb då har skapats. Sysselsättning inom pro-
duktionen av komponenter och solfångare är dock inte 
medräknad. Nyckeltalet som används är ett årsarbete 
per 200 kvm installerade solfångare, ett nyckeltal som 
nyligen reviderats ner till hälften. 41 

40 Jan Olof Dahlenbäck
41 Solenergi I Sverige. Utkast 2012-06-11
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Vågkraft

8.

En relativt ny energiteknik

Vågenergi och andra former av havsbaserad energi be-
finner sig i ett tidigt utvecklingsstadie, jämfört med ovan 
nämnda tekniker, men börjar nu realiseras i fullskaliga 
demonstrationsanläggningar och kommersialiseras.  
 När de blir konkurrenskraftiga med andra energislag 
är möjligheterna stora, den globala teoretiska potentia-
len överstiger hela världens nuvarande energibehov och 
den tekniska potentialen för vågenergi har uppskattats 
till 500 GW. 42  Än så länge bidrar vågenergi inte mycket 
till världens energiförsörjning men genombrottet be-
döms ligga 10-20 år framåt i tiden.
 Den största potentialen för vågkraft finns runt de 
brittiska öarna, utanför Portugal, Kanada och Nordame-
rikas stillahavskust. Storbritannien och Irland ligger långt 
framme i utvecklingen. Där har man satsat mycket på 
teknikerna, bland annat genom att bygga upp en infra-
struktur för testverksamhet. I Sverige är potentialen liten 
jämfört med till exempel potentialen för havsbaserad 
vindkraft. Orsaken är att det inte finns så mycket stora 
vågor och tidvattenströmmar längs med våra kuster 43 
Studier från Uppsala Universitet har värderat potentialen 
till 10-15 TWh utmed Sveriges kuster. 44

42 Ocean Energy. In IPCC Special Report on Renewable Energy  
 Sources and Climate Change Mitigation, 2011
43 John Andersson
44 Billy Johansson

Vågkraft i Sverige

Seabased är det företag inom havsenergi som har 
kommit längst med sin verksamhet i Sverige. I början av 
november 2011 gav EU-kommissionen klartecken för 
Energimyndigheten att stödja deras projekt som är tänkt 
att bli världens största vågkraftspark, en försöksanlägg-
ning som ska kopplas till det svenska stamnätet. Seaba-
sed har utvecklat och tillverkar systemet och de kommer 
att bygga en fabrik för serieproduktion av vågkraftverk 
i Lysekil. De samarbetar med energibolaget Fortum i 
projektet med den svenska vågkraftsparken.  Parken 
ska stå färdig 2014-2015 och ha en installerad effekt på 
10 MW. 45 Den verkställande direktören på Seabased 
ser en positiv utveckling framför sig, med en möjlighet till 
både en växande hemmamarknad och en mycket stor 
marknad utomlands. 46

 Det finns också fyra utvecklingsbolag i landet som 
utvecklar olika tekniska lösningar med simuleringar och 
tester. Dessutom finns det mycket annan kompetens 
och kunnande i Sverige kring till exempel sjöfart och 
offshore-verksamhet. Det kan skapa goda förutsätt-
ningar för framtida svenska aktörer inom olika delar av 
branschen. 47

45 Fortum.se
46 Billy Johansson
47 John Anderson
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Jobb inom vågkraft

På utvecklingsbolagen jobbar i dag cirka 30 personer 
och lika många har anställts av Seabased. Företaget 
räknar med att det antalet ska växa till 100 i höst, 600 
om tre fyra år och att ungefär 1000 personer kommer 
att vara anställda i Sverige år 2020.
 Olika tekniska lösningar inom vågenergi kräver olika 
mycket underhåll. Seabased räknar med att kunna hålla 
nere kostnaderna för underhåll eftersom deras lösning 
har få rörliga delar. De räknar med att tio personer kom-
mer att jobba med underhållet av anläggningen på 10 
MW, men vid en utbyggnad så kommer antalet inte öka 
linjärt. Nästan alla jobb på företaget kommer alltså att 
skapas inom produktion av vågkraftverken. 48

Uppskattning av jobb i dag och år 2020

Vågkraft i dag 60

Vågkraft 2020 1000

Uppskattningen grundar sig på Seabased prognoser 
för antalet anställda år 2020. Ytterligare arbetstillfällen 
kan eventuellt komma att skapas av andra företag och 
aktörer i branschen.

48 Billy Johansson
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Energieffektivisering

9.

Mål och potential

I juni 2012 togs ett beslut på EU-nivå om nytt energief-
fektiviseringsdirektiv. EU-parlamentets krav att med-
lemsländerna ska sätta bindande mål för energibespa-
ring blev istället en uppmaning att sätta nationella mål 
för energieffektivisering. 49  Sverige har i dag ett ener-
gieffektiviseringsmål som innebär att energiintensiteten 
ska minska med 20 procent till 2020. Detta mål gäller 
hur mycket energi som används i relation till BNP.
 Den statliga offentliga utredningen ”Vägen till ett 
energieffektivare Sverige” från 2008 visar att det finns 
stor potential att kraftigt minska energianvändningen 
i Sverige, främst inom industrin och bostadssektorn.  
Potentialen blir olika stor beroende på hur man räknar, 
till exempel om man räknar teknisk eller ekonomisk 
potential. Men den lönsamma energieffektiviserings-
potentialen bedömdes i utredningen till 65 TWh per år, 
även om bedömningen var att hela potentialen inte är 
”nåbar”. 50

Sysselsättningseffekter av energi- 
effektivisering

Energieffektiviseringsåtgärder innebär efterfrågan på 
varor och tjänster vilket leder till nya jobb för många små 
och medelstora företag. Enligt Energimyndigheten har 
marknaden för energitjänster en stor potential. Höjning 
av energiprestandan i bostadsbeståndet och andra in-
vesteringar för att öka energieffektivitet kan också skapa 
många nya jobb.
 Energieffektiviseringsföretagen har gjort en över-
slagsmässig beräkning av sysselsättningskonsekven-
ser av energieffektiviseringsåtgärder.  De utgår från att 
företag byter ut sina energikostnader mot att investera i 
åtgärder som leder till energieffektivisering. Resultatet av  

49 Svenskenergi.s
50 Energieffektivisera på riktigt, SNF, 2011

 
 
deras beräkningar är att en energieffektivisering på 17 
procent inom samhällssektorerna industri och bostäder 
och service skulle kunna skapa 9 000 till 15 000 arbets-
tillfällen. En energieffektivisering på 35 procent skulle 
enligt dessa beräkningar kunna skapa mellan 18 000 
och 30 000 arbetstillfällen. 51

Bostadssektorn

Sektorn bostäder och service står för drygt en tredje-
del av energianvändningen i Sverige. En minskning av 
energianvändningen i byggnadssektorn kan ske dels 
genom effektiviseringsåtgärder i befintlig bebyggelse, 
dels genom att nybyggnationen håller en hög energi-
prestanda. Det miljökvalitetsmål som finns innebär att 
energianvändningen i bebyggelse ska ha halverats 2050 
och minskat med 20 procent till 2020. Av den bebyg-
gelse vi i dag har, beräknas cirka 90 procent vara kvar 
inom en generation. 52 Det betyder att det nuvarande 
bostadsbeståndets energiprestanda behöver förbättras 
avsevärt om målen ska kunna nås. 53

 Samtidigt finns det ett omfattande behov av reno-
veringar i det svenska flerbostadsbeståndet, framför allt 
i de så kallade miljonprogramsområden som byggdes 
under åren 1960- 1975. Effektiviseringsåtgärder är mest 
lönsamma i samband med totalrenovering av byggna-
der och sådana sker sällan, därför kommer inte samma 
chans igen om bostadsbeståndet renoveras utan höga 
energieffektiviseringsambitioner. Sveriges Byggindustrier 
menar att det behövs långsiktiga regelverk och ekono-
miska incitament för fastighetsägarna för att de nödvän-
diga investeringarna ska komma till stånd.

51 Mera ordnad verkstad, EEF, 2010
52 SOU 2000:52, kap 18
53 15 förslag för att få fart på energieffektiviseringen…, 2011



24

Sysselsättningseffekter av renoveringar/
energieffektivisering i bostadssektorn

Sveriges Byggindustrier har räknat ut omfattningen av 
de renoveringar som krävs för att nå miljökvalitetsmålet 
för 2020, med utgångspunkt från 2010. 700 000 lägen-
heter behöver då renoveras, vilket enligt beräkningarna 
kommer att kräva cirka 300 000 årsarbeten fram till 
2020 inklusive allt från arkitekter till hantverkare. Utsla-
get på tio år rör det sig om 30 000 nya byggbransch-
jobb varje år utöver dagens 300 000. 54

Uppskattning av sysselsättningseffekter i 
dag och 2020

I dag Ingen uppskattning

2020 30 000

Uppskattningen grundar sig på den bedömning som 
Sveriges Byggindustrier gör av sysselsättningseffekter 
av renovering av 700 000 lägenheter under tio års tid.

54 15 förslag för att få fart på energieffektiviseringen av befintliga  
 flerbostadshus, Sveriges Byggindustrier, 2011
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Slutsatser

10.

Energiteknik Sysselsättning 
i dag

Sysselsättning 
2020

Vindkraft 10 000 20 000

Bioenergi utom 
biogas

25 000 30 000

Biogas 1 300 6 500

Solkraft 500 10 000

Solvärme 100 2 000

Vågkraft 60 1 000

Vattenkraft 1 000 1 000

Energieffektivi-
sering

Ingen uppskatt-
ning

30 000

Totalt antal sys-
selsatta

37 000 100 500

Bedömningen grundar sig på en försiktig uppskattning 
av sysselsättningseffekterna vid en positiv utveckling. 
Den utveckling som uppskattningen bygger på är att 
följande har uppnåtts år 2020:

• En vindkraftsutbyggnad till 25 TWh
• En fortsatt utbyggnad av bioenergin med 3 TWh 

per år plus en ökning av biogasproduktionen till 7,3 
TWh.

• Att installationen av solel har nått upp till 1 GW per 
år

• En upprustning av miljonprogramsområden

Exempel på sysselsättningseffekter som inte tagits med 
i beräkningen är utbyggnaden av bioenergianläggning-
arna, enligt Förnybart.nu 10 000 jobb per år, och sys-
selsättningen inom en eventuell solelsindustri. Ytterligare 
jobb kan skapas bland annat genom energieffektivise-
ringar inom industrin och satsningar på havsbaserad 
vindkraft.
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Föregångsländer

11.

11.1 Tyskland
Tyskland har under flera decennier bedrivit en målinrik-
tad politik när det gäller förnybar energi och energi- 
effektivisering, särskilt under 2000-talet. Det har, för-
utom minskade utsläpp av växthusgaser, resulterat i en 
stor marknadsandel för de olika gröna teknologierna 
och många nya jobb.  Den tyska framgången när det 
gäller snabb utveckling av förnybar energi vilar på ett 
fastprissystem och ett övergripande klimat- och energi-
ramverk med ett långsiktigt perspektiv. Fastprissystemet 
har använts i 20 år. Den första versionen introducerades 
1991. Den reformerades 2000 och bidrog till en boom i 
förnybar energiproduktion.

Det tyska fastprissystemet innebär att
• Den förnybara energin köps till ett fastställt pris som 

avtar under en tjugoårsperiod
• Garanterad marknad och tillgång till elnätet
• Oberoende av skattemedel – slutanvändarna står för 

kostnaden

Kombinationen av de här tre mekanismerna skapar ett 
långsiktigt system och en tydlig signal till investerare. 
Dessutom har regeringen använt sig av direkta investe-
ringsstöd och erbjudit förmånliga lånemöjligheter.  
 Den stora förnybara hemmamarknaden har stimule-
rat forskning och utveckling och den inhemska industrin. 
Enbart år 2010 gjordes investeringar i nya förnybara en-
ergianläggningar på 26 miljarder euro. 2009 blev Tysk-
land den främsta marknaden för solcellsinstallationer 
och när det gäller vindkraft är landet den fjärde största 
marknaden. Tyska tillverkare har stått för leveranserna 
till en stor del av denna marknad och också dragit fördel 
av en växande internationell marknad - 80 procent av de 
vindkraftsdelar som tillverkas går i dag på export. 55

 

55 How Germany Became Europe’s Green Leader, Solutions for  
 a sustainable and desirable future, vol 2, Issuue 5, 2011; OECD  
 Environmental Performance Reviews: Germany 2012

 
Tysklands renoveringsprogram för byggnader har 
inneburit att lån och bidrag erbjuds genom utvecklings-
banken KfW och programmet har lett till offentliga och 
privata investeringar på minst 100 miljarder euro.  Årliga 
koldioxidutsläpp har reducerats med cirka 5,2 miljoner 
ton och cirka 300 000 jobb om året inom byggbran-
schen har skapats. 56

 Utvecklingen har medfört en sysselsättningsboom 
inom förnybar energi. Mellan 2004 och 2011 ökade sys-
selsättningen med 138 procent, från 160 000 till 
380 000. Fördelningen mellan de olika energislagen såg 
ut så här 2011 (avrundade siffror): 57

Vindkraft 101 000

Bioenergi 124 000

Solenergi 125 000

Vattenkraft 7 000

Geotermisk energi 14 000

Offentligt finansierad 
forskning och förvaltning

10 000

I den federala miljöbyråns årliga publikation ”Focus 
2012” förväntas ytterligare 630 000 jobb skapas till år 
2020 genom de åtgärder som krävs för att nå Tysklands 
uppsatta klimatmål. 58 

56 Working towards sustainable development, ILO, 2012
57 Bruttobeschaftigung durch erneuerbare Energien in Deutsch- 
 land im Jahr 2011, 2012
58 Schwerpunkte 2012
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11.2 Danmark
I Danmark har man inte, som i Sverige, tillgång till 
vattenkraft för förnybar energiproduktion. I stället var 
Danmark först i Norden med en storskalig utbyggnad av 
vindkraft. Politikerna införde tidigt statliga investerings-
bidrag, vilket ledde till att många små företag valde att 
satsa på vindkraft. Nu täcks cirka 28 procent av lan-
dets elbehov av vindkraft och landets vindkraftsindustri 
försörjer en tredjedel av världsmarknaden med vindtur-
biner. 59  
 2007 antog den danska regeringen en långsiktig 
vision om att Danmark ska göra sig oberoende av fos-
sila energikällor. I mars 2012 nåddes en bred energiö-
verenskommelse som innebär omfattande investeringar i 
förnybar energi, energieffektivitet och energiinfrastruktur 
fram till år 2020. Överenskommelsen ska bland annat 
leda till 50 procent av elbehovet täcks av vindkraft år 
2020 och att bruttoenergiförbrukningen minskar med 
7,6 procent till dess. Satsningar ska bland annat genom-
föras på havsbaserad vindkraft, biogas och smarta nät. 
En strategi för energieffektivisering av danska byggnader 
ska presenteras 2013. 60

 Den gröna tankesmedjan Concito publicerade i sep-
tember 2011 en rapport där de beräknar att en omställ-
ning av energisystemet i landet kan skapa 77 000 nya 
jobb till år 2020. 61 

59 Energy policies of IEA countries – Denmark 2012; Accelerating  
 green energy towards 2020,2012
60 Accelerating green energy towards 2020,2012
61 Grön jobskabelse, Concito, 2011
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