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Summary 
 
 
 
 
 
It is often believed that energy policy and policy instruments can play a significant role in the 
transition towards sustainable energy by stimulating and accelerating the development and 
deployment of new energy technologies. However, despite the known need for, and benefits 
of, new energy technologies, e.g. technologies for the use of renewable energy resources 
such as wind power, their market introduction and expansion is often slow. Wind power has 
been on the political agenda since the 1970s in several European countries as well as in other 
countries throughout the world (Gipe, 1995). However, the technology and market 
development of wind power has been very different in these countries. Despite three decades 
of policy intervention the installed capacity in Sweden was only 265 MW in 2000, compared 
with 6,107 MW in Germany, 2,836 MW in Spain and 2,341 MW in Denmark (BTM Consult, 
2002; Energimyndigheten, 2001a).  

This report analyses the effects of policy instruments on wind power development in 
Sweden and identifies possible reasons why wind power has not been installed to a greater 
extent. The analysis is based on an empirical example of a socio-technological system-based 
approach to evaluation of technology and market development for new energy technologies; 
i.e. an approach focused on the technological system including the actors, institutions and 
organizations that build, drive and utilise it and the economic and legal framework that 
regulates it (Kaijser et al., 1988). The aim is to assess the impact on technology and market 
development and to discuss the relatively late and slow wind power development in Sweden. 
The report also examines the achievement of governmental energy policy goals. 

Using the socio-technological systems approach we analyse Swedish policy programmes 
and wind power development between 1975 and 2000. The political and economic 
framework is identified. The discussion of the political and economic frameworks is limited 
to public policy goals and policy instruments. The policy focus is set to policy instruments 
aimed for technology and market development of wind power, such as research and 
development (R&D), demonstration (D) and investment and production subsidies.  

In order to study development of and changes in the socio-technological-system, we 
identify indicators that describe the wind power development. The indicators show: (i) 
changes in technology development; (ii) cost development due to technology and market 
development; (iii) development of actors, institutions and organisations and changes in their 
commitment to wind power development. From this analysis of the changes in the wind 
power system over time, the impact of the policy instruments on the development of the 
technology and market of wind power is assessed. Lastly, we discuss the tardiness in market 
development and identify possible reasons why wind power has not been installed to a greater 
extent in Sweden.   



 

The study of the development of the Swedish wind power system shows how public 
energy policy and the impact of policy instruments shaped turbine technology and market 
development. The governmental interventions made during the 1970s and 1980s were limited 
to RD&D measures. These steered both the choice of technology; i.e. turbine development 
with a focus on large (over 1 MW), two-bladed, flexible turbines, and the early market 
development in Sweden, with a limited number of actors, institutions and organizations. The 
number of wind turbines manufactured in Sweden is low and by 2000 there had not been a 
commercial breakthrough for the technology developed. The R&D-programmes have, 
however, generated knowledge and increased competence regarding wind power technology. 
The introduction of investment and production subsidies in the early 1990s changed the focus 
from technology development to a more general focus on market development and the 
production of wind power. The change in policy increased the diversity of actors involved in 
the development process and a market for commercially available, three-bladed, Danish 
turbines grew in Sweden. The investment and production subsidies have increased the 
installation rate in Sweden, which in turn has secured further RD&D-projects, including 
research areas such as acceptance, attitudes, noise and other environmental impacts.  

Compared to other countries the wind power development has been slow in Sweden. In 
2000, 25 years of policy support to technology and market development of wind power had 
resulted in 240 MW installed capacity and a wind power production of 440 GWh/year, which 
contributed with 0,3% of the total electricity production in Sweden. The report concludes that 
early inflexible steering of technology and market development, together with a lack of 
comprehensive, long-term strategy, insufficient continuity in policy interventions and weak 
combinations of policy programmes and measures have impeded the technology and market 
development of wind power in Sweden.  
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1. Introduktion 
 
 
 
 

1.1 Introduktion och syfte 
Den svenska energipolitikens långsiktiga målsättning är att ställa om energisystemet till ett 
mer ekologiskt och ekonomiskt hållbart system.1 Centrala strategier för omställningen är 
effektivisering av energianvändningen och ökat utnyttjande av förnybara energikällor.2 En 
tilltagande användning av förnybara energikällor kan väsentligt bidra till att uppfylla kraven 
som ställs både i internationella överenskommelser, såsom Kyotoavtalet om reducerad 
klimatpåverkan, och i nationella miljömål som till exempel frisk luft, begränsad 
klimatpåverkan, levande skogar och giftfri miljö.3  

För att öka tillförseln från förnybara energikällor krävs introduktion och spridning av ny 
energiteknik.4 Ny teknik gör det möjligt att både använda energi effektivare och att ersätta 
fossila bränslen och kärnkraft med förnybara energikällor (Johansson et al.,1989; Johansson et 
al., 1993). En introduktion och spridning av ny energiteknik, i konkurrens med etablerad 
energiteknik, är emellertid beroende av energipolitiska åtgärder, åtminstone inledningsvis. 
Klimatpolitiska åtaganden kräver dessutom en acceleration av introduktion och spridning av 
ny energiteknik, vilket ökar behovet av styrmedelsinsatser ytterligare (Grubb, 1997; Grübler 
och Messner, 1998). För att effektivt kunna påverka en introduktion och spridning av ny 
energiteknik med hjälp av styrmedelsinsatser krävs emellertid bra metoder för analys av olika 
styrmedels potentiella och faktiska påverkan.  

I föreliggande rapport, Styrmedel för vindkraftens utveckling i Sverige, presenteras en 
empirisk fallstudie av vindkraftsutvecklingen i Sverige mellan 1975-2000 med fokus på 

                                                 
1 En ny teknik utvecklas inte isolerat från omvärlden, utan är del av vad som kan beskrivas som komplexa 
system, såsom ett energi system. Energi system definieras här såsom sociotekniska system – tekniska system 
(såsom vindkraft, solceller, värmepumpar), inklusive de aktörer, institutioner och organisationer som bygger, 
driver och använder systemet samt det institutionella och ekonomiska ramverk som reglerar systemet, se t ex 
Kaijser et al. (1988), m fl. 
2 Se till exempel Regeringens proposition 2001/02:143 Samverkan för en trygg, effektiv och miljövänlig 
energiförsörjning, Näringsdepartementet och Regeringens proposition 1996/97:84 En uthållig energiförsörjning, 
Närings- och handelsdepartementet. 
3 Se till exempel Regeringens proposition 1997/98:145 Miljöpolitik för ett hållbarare Sverige, Miljödepartementet och 
Slutrapport från SAME-projektet - Hållbar energiframtid? Långsiktiga miljömål med systemlösningar för el och värme 
(Energimyndigheten, Fjärrvärmeföreningen, Kraftverksföreningen & Naturvårdsverket, 1999).  
4 Introduktion avser här skapandet av en marknad för en ny teknik. Spridning avser expansion av marknaden för 
den nya tekniken, både geografiskt och på nya marknader. Introduktion och spridning av ny teknik på marknader 
är skeenden som studerats mångfalt sedan Schumpeters dagar på 1930-talet. Teknikutveckling förklarades av 
Schumpeter (1934) som en linjär modell– från uppfinning till spridning. Numera förstås teknikutveckling som en 
dynamisk, komplex and icke-linjär process. 
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effekter av styrmedelsinsatser ämnade för introduktion och spridning av vindkraft. Rapporten 
ingår i projektet Effektiva styrmedel inom energiområdet.5 Projektet baseras på studier av 
energisystem och identifiering av specifika indikatorer som möjliggör studier av förändringar 
av ett visst energisystem. Inom ramen för projektet utvecklas en metod för systematisk analys 
och utvärdering av förändringar som kommer av introduktion och spridning av nya 
energitekniker påverkade av olika styrmedel. Metoden bygger på tanken att varje 
energisystem är unikt och att generella metoder inte kan användas för utformning och 
utvärdering av styrmedelsinsatser för olika energisystem. Indikatorerna är karakteristiska för 
varje energisystem och bygger på en förståelse av varje energisystems utformning, funktion 
och dynamik (se kap. 2). Metoden kommer att presenteras i sin helhet i projektets slutrapport.  

Fallstudien har två skilda syften. Det empiriska syftet är att analysera inverkan av 
styrmedel på vindkraftsutvecklingen i Sverige och diskutera möjliga förklaringar till varför 
vindkraftverk inte har installerades i högre uträckning under perioden 1975-2000 i termer av 
styreffekt och förändringstakt.6 Fallstudiens andra syfte är dels att bidra med underlag till 
analys och metodutveckling i det övergripande projektet och dels att utveckla och applicera 
metoden. Fallstudien är begränsad till utveckling av landbaserad vindkraft och vindkraftverk 
med en kapacitet över 50 kW under perioden 1975 till 2000.  
 

1.2 Metod och material 
 
Rapporten är baserad på en fallstudie av styrmedel riktade mot introduktion och spridning av 
vindkraft i Sverige. Fallstudier karaktäriseras av fokus på processer, hur de fungerar och 
utvecklas (Halvorsen, 1992). Här studeras förändringar i vindkraftens utveckling över en 
tidsperiod på 25 år. Naturligtvis kan inga generella slutsatser dras utifrån en fallstudie. Detta 
är inte heller vårt syfte, då utgångspunkten är att varje energisystem är unikt. 
Analysapproachen applicerad i studien och dess förankring i teorier om teknikutveckling 
presenteras i kap. 2.  

Materialet består i till stora delar av myndighetsmaterial; propositioner, direktiv, 
utredningar, utvärderingar, rapporter, broschyrer etc. Vidare har teoretisk litteratur som 
behandlar ämnet använts liksom informationsmaterial från olika aktörer, såsom 
vindkraftverkstillverkare, organisationer och kraftbolag. Även intervjumaterial och icke-
publicerat material erhållet av personliga kontakter ligger till grund för rapporten.  

Kvalitativa metoder för materialinsamling har används. I första hand har dokumentanalys 
genomförts kompletterade med intervjuer. Några djupintervjuer har genomförts med experter 
på vindkraftsteknik. Dessa intervjuer har varit semistrukturerade, dvs. en intervjumall med 
öppna frågor har förberetts. De intervjuade har kunnat svara fritt på frågorna. Information om 
specifika frågor har även samlats in via personliga kontakter med företrädesvis myndighets- 

                                                 
5 Projektet utförs vid Avdelningen för miljö- och energisystem, Lunds tekniska högskola vid Lunds universitet. 
Engelsk titel: Efficient Use of Policy Programs to Drive the Development of Energy Systems. 
6 Styreffekt avser inte styrmedlens måluppfyllelse, även om det diskuteras i rapporten. Styreffekt avser styrning 
mot ökad introduktion och spridning av vindkraftverk, baserat på projektets normativa utgångspunkt om en 
accelererad omställning av energisystemet. Förändringstakt är den takt med vilken förändringen sker. 
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och branschrepresentanter. För beskrivning av kostnadsreduktion för vindkraftverk har en 
erfarenhetskurva använts. Då denna metod endast applicerats i en begränsad del av studien, 
förklaras den närmare i avsnittet som behandlar kostnadsutveckling (5.3).   
 
 

1.3 Utformning av rapporten 
 
I kapital två beskriver vi studiens utgångspunkter för analysen av olika styrmedels påverkan 
på svensk vindkraftsutveckling. I kapitlet resonerar vi om vindkraftsystemet och ett antal 
indikatorer som beskriver vindkraftsystemet definieras. Dessa indikatorer används sedan i 
kapitel fem för att beskriva utveckling och förändringar av vindkraftssystemet. I kapitel tre 
sammanfattas kort vindkraftens genomslag i Sverige i termer av installerad effekt och 
vindelsproduktion. I kapitel fyra identifieras de styrmedel som använts i Sverige för att 
introducera och sprida vindkraft. Kapitlet inleds emellertid med en sammanfattning av de 
energipolitiska målen för vindkraft där vi frågar oss hur tydliga målen har varit. Avsnittet om 
de energipolitiska målen följs av en översikt av administrativa styrmedel och skatter. Vi 
beskriver även de utvärderingar som tidigare gjorts för styrmedelsinsatserna för vindkraft i 
Sverige och beskriver i vilken omfattning indikatorer tidigare använts för att utvärdera 
effekten av olika styrmedelsinsatser. I kapitel fem beskrivs utvecklingen av vindkraften i 
Sverige med de indikatorer som identifierats i kapital två. Vi beskriver hur indikatorerna för 
teknikutveckling, kostnadsutveckling och utveckling av aktörer förändrats över tiden. I kapitel 
sex diskuteras de svenska styrmedlens inverkan på utvecklingen av vindkraften i Sverige och 
vi ställer oss frågan om styrmedelsinsatserna har varit framgångsrika? Slutligen diskuteras 
och presenteras studiens slutsatser i jämförelse med styrmedelssatsningar i Danmark och 
Tyskland. 
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2. Analytiskt ramverk 
 
 
 
 
 
I studier av introduktion och spridning av ny teknik bör energiteknik ses ur ett vidare 
perspektiv - ur ett energisystemperspektiv. Energisystem beskrivs ofta såsom tekniska system 
som byggs upp av tekniska komponenter, kopplingar mellan dessa olika komponenter samt en 
teknisk infrastruktur. Energisystemen beskriver ett mindre eller större tillförselsystem eller 
slutanvändarsystem alternativt även som ett integrerat tillförsel- och slutanvändarsystem. 
Energisystem kan även beskrivas ur en vidare synvinkel – som ett så kallat sociotekniskt 
energisystemsystem.7 I denna studie behandlas vindkraftsystemet som ett sociotekniskt system 
där vi studerar såväl det tekniska systemet, vindkraftstekniken, som systemets aktörer och 
organisationer som bygger, driver och använder systemet samt det institutionella och 
ekonomiska ramverk som reglerar systemet.8  
 Utifrån det sociotekniska systemet för vindkraft studerar vi de förändringar av systemet 
som uppkommer till följd av påverkan av olika styrmedel. För att genomföra en sådan analys 
börjar vi med att definiera systemet, se 2.1. Vi går sen vidare och väljer ut ett antal centrala 
parametrar, vilka vi kallar indikatorer, se 2.2, som används för att studera förändringar i 
systemet. För att ta fram indikatorer av intresse gör vi en genomgång av vindkraftsystemet i 
termer av funktion, dynamik och kopplingar till andra energisystem. De indikatorer som valts 
ut används sedan för att studera olika styrmedels, och kombinationer av styrmedel, påverkan 
på introduktion och spridning av vindkraftverk. Vi analyserar förändringar, respektive 
avsaknad av förändringar, hos de olika indikatorerna. Dessa förändringar kan ge oss kunskap 
om hur energisystemet utvecklats och hur effektivt olika styrmedel verkat.  
 
 
 
 
 
 

                                                 
7 Termen sociotekniska system behandlas bland annat av Kaijser et al. (1988). Vidare kan begreppet 
sociotekniska system jämföras med en teknik och dess selection environment som härstammar från den 
evolutionära biologin och som introducerades i ekonomisk litteratur av Nelson och Winter (1982). Selection 
environment, som används för att analysera utveckling, introduktion och spridning av (ny) teknik, är en mer 
komplex term än den i ekonomin använda termen ”marknad” (eller marknadsefterfrågan) och beskriver the 
sociotekniska systemet vilket involverar institutioner, institutionella regelverk, värderingar, politiska aspekter, 
etc.  
8 Beskrivning av det ekonomiska och institutionella ramverket för vindkraftens utveckling är begränsad till de 
reglerande och ekonomiska förutsättningarna styrmedlen presenterade i kap. 4 skapar.  
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2.1. Energisystem för vindkraft 
 
 
2.1.1 Utformning och funktion 
 
Vindenergisystemet centrala del utgörs av vindkraftverken, i vilka vindens rörelseenergi 
omvandlas till elektrisk energi. Ett konventionellt vindkraftverk består av bland annat torn, 
maskinhus och rotor. I Box 2.1 beskrivs vidare den principiella konstruktionen av ett 
standardverk med växellåda och horisontell axel i storleksklassen 200-2500 kW. Den tekniska 
konstruktionen av vindkraftverk har utvecklats genom åren och varierar mellan olika 
tillverkare (se kapital 5). Vindkraftverken är placerade enskilt eller i grupp. En större grupp 
kallas vanligen för vindkraftspark. Viktiga enheter i energisystemet, förutom vindkraftverket, 
är fundament och kopplingen till elnätet. Dessutom krävs mark och vägar till aggregaten. 
Under senare år har vindkraftverk även kommit att placeras till havs. Denna studie fokuserar 
dock på landbaserad vindkraft. 
 

Box 2.1 Principiell konstruktion av ett vindkraftverk. 
 
Ett konventionellt vindkraftverk består bland annat av torn, maskinhus, 
turbin, växellåda och generator. 
 Torn används för att höja upp turbin och maskinhus eftersom det 
blåser mer ju högre upp man kommer. Ett standardverk har en tornhöjd 
på 30-80 meter. Tornet är antingen en stålkonstruktion eller tillverkat i 
betong. Tornet är fäst i ett fundament, en betongplatta nedgrävd en bit i 
marken.  
 Turbinen består vanligen av tre blad och ett nav, i vilket bladen är 
fästa. Turbinen sitter på maskinhuset. Via en primäraxel överförs 
rörelseenergin in i maskinhuset till en växellåda, som växlar turbinens 
låga varvtal på 15-30 varv per minut upp till ett varvtal anpassat till 
generatorn, mellan 1000-1500 varv per minut. Den från växellådan 
utgående sekundäraxeln överför sedan energin från växellådan till 
generatorn, där den omvandlas till elektrisk energi. Från generatorn går 
energin vidare till en transformator som anpassar spänningen för vidare 
distribution på nätet. När verket är igång tar bladen upp ca 50 % av 
vindens energi (teoretisk gräns vid 60 %).  
 Effekten ökar kraftigt med vindhastigheten. På grund av detta 
behövs någon form av effektreglering. Effektreglering innebär att när 
vindhastigheten uppgår till en viss märkeffekt - dvs. den karaktäristiska 
storleken för ett visst verk – hålls uteffekten konstant. För aggregat i 
storleksklassen 200-1500 kW produceras elkraft normalt vid vindhastigheter mellan 3-25 m/s. Vanligaste 
effektregleringen på marknaden är pitchreglering – även kallad bladvinkelreglering, vilket innebär att bladen vrids runt 
sin egen axel med hjälp av en motor för att begränsa effekten vid höga vindstyrkor. En annan vanlig typ av 
effektreglering är stallreglering (överstegsreglering), vilket innebär att bladen är fästa stumt i navet. Detta begränsar 
effektuttaget genom att den inställda vinkeln får bladen att successivt tappa sin dragkraft vid högre vindhastighet.  
 Vindkraftverk är även utrustade med ett girsystem, med en eller flera motorer på toppen av tornet, som gör att 
maskinhuset vrider sig mot vindriktningen. Information om riktningsändringar kommer från en vindriktningsgivare som 
tillsammans med vindhastighetsgivaren förser en dator med information. Moderna verk är helt automatiserade och sköts 
via en dator. Yttre kontakt sker via modem och telenät, vilket möjliggör extern kontroll av vindkraftverket. Datorn kan på 
grundval av information reglera bladvinklar, riktning på verket och bromssystemet. På maskinhusets tak finns även 
åskledare och flygvarningsljus.   

Källa: Energimyndigheten (1999a), Elforsk (2000a) 

 
 
 

1. Rotor 
2. Maskinhus 
3. Torn 
4. Nav 
5. Huvudaxel & -lager 
6. Skivbroms 
7. Växellåda 
8. Generator 
9. Styrsystem med 

riktnings- och 
hastighetsgivare 
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De sociotekniska vindenergisystemet innefattar även aktörer, organisationer, institutionella 

och ekonomiska ramverk. Aktörerna och ramverken av ett energisystem är av yppersta vikt 
för systemets uppbyggnad, funktion och dynamik. Ett fungerande vindkraftsystem bygger på 
aktörer såsom vindkraftstillverkare, underleverantörer, projektörer, kraftproducenter och 
vindkraftsägare. Genom dessa aktörer utvecklas och installeras vindkraftverk och el 
produceras. Elkraften når sedan slutanvändarna genom återförsäljare och distributörer, se 
figur 2.1.9 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 2.1 Aktörer och dess struktur i vindkraftsystemet. 
 
 Utvecklingen av vindenergisystemet styrs också av institutioner, såsom 
forskningsinstitutioner, finansieringsenheter, myndigheter. Myndigheter spelar en viktig roll 
då de administrerar regler och lagar, såsom miljöbalken, plan- och bygglagen och ellagen, och 
hanterar prövning och tillståndsansökningar. Närvaron av villiga finansiärer är också mycket 
viktig för att investeringar i vindkraftverk skall komma till stånd. Forskningsenheter fyller en 
viktig funktion då de lyfter fram angelägna frågor, samt medverkar till att underlätta och 

                                                 
9 Vad gäller flödet av elkraft är en vindkraftsägare även elproducent. Elen som genereras i vindkraftverket matas 
vidare in på elnätet av producenten. Nätägaren ansvarar för den fysiska överföringen av el mellan 
vindkraftverket och användarna. En nätägare får inte ägna sig produktion eller handel med el. 
Vindkraftsproducenten kan sälja elen till elhandelsföretag, direkt till elkonsumenten eller på elbörsen. Ett 
elhandelsföretag kan även själv producera el. Alla som säljer el på marknaden ryms inom samlingsnamnet 
elleverantör (Energimyndigheten, 2002a). 

Underleverantör Tillverkare 
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Nätägare 
 

   

Elhandelsföretag/
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påskynda introduktionen av vindkraftverk. Även intresseorganisationer kan ha en betydande 
roll för introduktion av vindkraft i egenskap av påtryckare eller bromskloss och 
opinionsbildare.   
 För att vindkraft skall utvecklas och vindkraftverk installeras har det krävts och krävs än 
idag att hela det sociotekniska systemet förändras.  
 
 
2.1.2 Vindkraftssystemets dynamik 
 
Dynamiken i vindenergisystemet beskriver förutsättningar för förändringar i energisystemet. 
Dynamiken kan beskrivas med ett flertal faktorer som baseras på teknikutveckling, utveckling 
av och kopplingen till andra energisystem. Nedan beskriver vi i korthet dynamiken för ett 
vindenergisystem.  
 Dynamiken, vad avser teknisk utveckling, styrs av innovationer som kan vara av olika 
karaktär, gradvisa eller radikala.10 För vindkraft identifierades tidigt tre innovationsområden 
som centrala för utvecklingen av vindkraftverk: utformningen av vindkraftverken (tekniskt 
konceptet), prestanda, och storlek. Samtliga dessa utvecklades för att öka elproduktionen från 
enskilda vindkraftverk, minska belastningar på verken samt minimera kostnaderna för 
genererad el. Utvecklingen av vindkraft har skett enligt två olika principer, dels utifrån 
uppskalning av små verk (innovationer av gradvis karaktär) vilket tillämpats i Danmark och 
USA och dels utifrån direkta satsningar på utveckling av mycket stora verk (innovationer av 
radikal karaktär) vilket tillämpats i Sverige och i ett tidigt skede i Tyskland, USA och 
Danmark (Gipe, 1995). Än idag sker innovativ utveckling av nya vindkraftverk.  
 Dynamiken för hela det sociotekniska vindkraftsystemet styrs av kunskap, deltagande, 
flexibilitet, samverkan etc. av potentiella aktörer. En introduktion av vindkraftverk kräver ett 
flertal aktörer. Till viss del kan befintliga aktörer komma att intressera sig för vindkraft, 
såsom tillverkare, underleverantörer och projektörer av annan teknik, samt etablerade 
kraftproducenter och kraftverksägare. Etablerade aktörer med erfarenhet inom liknande 
tillverkning och arbetsuppgifter kan vara en stor tillgång eftersom de kan bidra med 
betydande kostnadsreduktioner genom tidigare erfarenhet vad avser tillverkning, 
administration etc. Det är emellertid viktigt att etablerade aktörer driver en utveckling och inte 
blockerar den. För aktörer såsom myndigheter, forskningsenheter, finansieringsenheter och 
intresseorganisationer som alltjämt existerar gäller det att dessa ges utrymme att agera inom 
nya områden såsom att verka för vindkraft. Myndigheter måste ges möjligheter att utforma 
nya regelverk etc. Personal måste ges utrymme att arbeta med nya arbetsuppgifter, såsom 
tillståndsprocesser för vindkraftverk. Forskningsenheter måste ges möjlighet att utföra 
forskning, såväl teknisk forskning som samhällsrelaterad forskning. Finansieringsenheter 
måste utveckla sitt kunskapsområde. Med ökad kunskap och acceptans i samhället kan relativt 
ny teknik anses som en mindre riskfylld investering. För samtliga aktörer finns det behov av 
att bygga upp kunskap, acceptans och en aktörsstruktur för systemet. Uppbyggande av 
nätverk mellan olika aktörer kan vara av stor betydelse för ett fungerande vindkraftsystem. 

                                                 
10 Jfr incremental and radical innovations i Freeman och Perez (1988). 
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Ytterligare en viktig aspekt för uppbyggnad av nya energisystem har ofta visat sig vara 
närvaron av sociala bärare eller eldsjälar.  
 Takten för teknisk utveckling beror på ett flertal faktorer såsom kunskapsläge, 
fysikaliska/tekniska begränsningar, erfarenhet, kostnader, delaktighet av olika aktörer, 
ekonomiska investeringar etc. Takten för teknisk utveckling bestäms vidare av den tekniska 
livslängden. Ju kortare livslängd desto snabbare omloppstid, dvs. tillfälle då gammal teknik 
ersätts med ny teknik. Detta i sin tur ger utrymme för snabb introduktion av teknik med nya 
förbättrade egenskaper. Vindkraftverken har i förhållande till traditionella större kraftverk en 
relativt kort livstid på 20 till 25 år vilket underlättar för ny och bättre teknik att ersätta äldre 
teknik.  
 
 
2.1.3 Kopplingen till andra energisystem 
 
Utveckling och introduktion av vindkraftsystem kan inte ses enbart i termer av förändringar 
av det egna energisystemet. Viktigt är det att beskriva kopplingen till andra energisystem.  
 Tidiga erfarenheter har visat att vindkraft enkelt kan komma att integreras med existerande 
elsystem. Till skillnad från traditionellt genererad kraft är vindkraften emellertid intermittent, 
dvs. kraft genereras enbart när det blåser. Av den anledningen kan vindkraft enbart utgöra en 
viss andel av ett nationellt energisystem och är beroende av reserver, på grund av de 
intermittenta egenskaperna hos vind och behovet av att uppnå tillförlitlighet i systemet. 
Behovet av reserver beror på det totala effektbehovet samt den mix av andra resurser som 
ingår i kraftsystemet.  
 Inte minst viktigt är det att beakta kostnaden för genererad vindkraft i förhållande till kraft 
från traditionella kraftverk. För att vindkraftsystemet skall kunna komma att etablera sig 
måste vindgenererad kraft kunna konkurrera med kraft genererad från traditionella kraftverk. 
Sedan introduktionen av vindkraft på marknaden har vindkraftgenererad el varit dyrare än 
traditionellt genererad el. För att vindkraft skall komma att konkurrera med traditionellt 
genererad el måste kostnaden för vindkraft reduceras. En kostnadsreduktion kan ernås genom 
teknisk utveckling av vindkraftverk, skaleffekter, och lärprocesser i tillverkning och 
användning av vindkraft. En kostnadsreduktion bygger på teknisk utveckling såväl som en 
marknadstillväxt, som i sin tur bygger på tillförlitliga och kompatibla vindkraftverk samt ökad 
kunskap och acceptans hos olika aktörer. Kostnaden för genererad el är även beroende av 
drift- och underhållskostnader samt tillgängliga vindresurser. Drift- och underhållskostnader 
för vindkraft påverkas till stor del av teknisk utveckling. Tillgängliga vindresurser bestäms av 
lokaliseringen av vindkraftverken, dvs. tillgången på mark, tillståndsprocesser och acceptans. 
Flera studier har visat att det finns utrymme för kostnadsminskningar för vindkraft.  
 Samtidigt som utvecklingen av vindkraft kan komma att reducera kostnaderna för 
genererad vindkraft sker en utveckling av traditionella energisystem med reducerade 
kostnader för producerad el. En sådan utveckling måste också beaktas när introduktion och 
spridning av vindkraft studeras.  
 Vindkraftens stora fördelar jämfört med traditionellt genererad el är dess miljöfördelar. 
Vindkraften är en ren och förnybar energikälla, som bidrar till en mer hållbar utveckling. Till 
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skillnad från traditionella energikällor förorenar inte vindkraften luften eller ger upphov till 
farligt avfall. Tillverkning, transport, drift och underhåll av vindkraftverk kräver varken stor 
energiförbrukning eller påverkar miljön nämnvärt. Emellertid påverkar en introduktionen av 
vindkraftverk dess närmiljö i form av visuell påverkan, buller, skuggeffekter, 
elektromagnetiska störningar samt påverkan på flora och fauna. Till viss del kan dessa 
faktorer utvecklas och förbättras då de integreras i utvecklingen av vindkraftverk.  
 
 

2.2 Indikatorer för analys av energisystem för vindkraft 
 
Med utgångspunkt ifrån resonemanget ovan i 2.1 kring vindkraftsystemets utformning, 
dynamik och koppling till andra energisystem har vi identifierat ett antal indikatorer som är 
lämpliga för att beskriva förändringar i utvecklingen av det sociotekniska vindkraftsystemet, 
se figur 2.2.11 De utvalda indikatorerna beskriver:   
 

! Teknikutveckling  
! Kostnadsutveckling  
! Utveckling av aktörer  

 

 
          Figur 2.2 Indikatorer för analys av vindkraftsystemet. 
 
 
 

                                                 
11 Användningen av indikatorer för att beskriva förändringar för introduktion och spridning av ny teknik har 
tidigare använts för utvärdering av energieffektiviseringsprogram, se Neij (2001). Indikatorer har tidigare 
använts enbart i begränsad omfattning för utvärdering av styrmedel för introduktion och spridning av 
tillförselteknik såsom vindkraft. 
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För att beskriva den tekniska utvecklingen för vindenergi har följande indikatorer valts ut på 
gundval av vindkraftsystemet utformning, dynamik och koppling till andra energisystem:  

" Teknisk utformning (tekniskt koncept),  
" Vindkraftverkens storlek,  
" Vindkraftverkens prestanda  
" Icke-energirelaterade faktorer (visuell påverkan, buller, etc.).  

 
För att beskriva kostnadsutvecklingen har vi valt indikatorerna: 

" Kostnader för vindkraft  
" Kostnader för vindgenererad kraft 

 
För att beskriva utvecklingen av aktörer har vi valt indikatorerna: 

" Aktiva aktörer (inkl. institutioner och organisationer samt deras aktiviteter och 
beteende över tid och i viss mån kunskap)  

" Samverkan mellan aktörer.  
 
På grundval av diskussionen i 2.1 har vi här valt att fokusera på aktörer inblandade i flödet av 
vindkraftsteknik, dvs. tillverkare, underleverantörer, projektörer, vindkraftsägare och 
kraftbolag. Vi inkluderar även intresseorganisationer i aktörsstudien. Utav de aktiva 
institutionerna, som formar viktiga inslag i det institutionella ramverket som omger 
vindkraftens utveckling, beaktar vi främst berörda myndigheter och forskningsenheter.  

Dessa teknik-, kostnads- och aktörsindikatorer på introduktion och spridning av vindkraft 
studeras närmare i kap. 5. I avsnitt 4.4.3 analyseras användning av dessa eller liknade 
indikatorer på teknik- och marknadsutveckling i tidigare utvärderingar av styrmedel riktade 
mot vindkraftsutveckling.  
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3. Installerad vindkraft i Sverige 
 

 

 
 

3.1 Installerad effekt och kraftproduktion 
 
År 2000 fanns det 517 stycken vindkraft- 
verk med en effekt över 50 kW12, 
installerade i Sverige vilket motsvarade 
ca 240 MW installerad effekt, se tabell 
3.1 och 3.2 (Elforsk et al. 2001).13 Totalt 
fanns det ca 18 450 MW installerade i 
världen år 2000 varav 13 630 MW var 
installerade i Europa. Den största 
ackumulerade installerade effekten fanns 
i Tyskland (6107 MW), Spanien (2836 
MW), USA (2610 MW) och i Danmark 
(2341 MW). Sverige låg på en åttonde 
plats på den europeiska marknaden efter 
Tyskland, Spanien, Danmark, Neder- 
länderna, Storbritannien, Italien och              Tabell 3.2 Installerad effekt i Sverige (MW). 
Grekland (BTM Consult ApS, 2002).  

De flesta vindkraftverken är 
lokaliserade på fastlandet runt Skånes 
kust, västkusten, på Öland och på 
Gotland, där fler än 100 stycken 
vindkraftverk finns uppställda (Elforsk 
et al., 2001).   

Under tidigt 1980-tal bestod den 
installerade effekten av två MW-
prototyper (Maglarp och Näsudden), ett 
antal småskaliga vindkraftverk samt ett 
fåtal aggregat med effekt över 50 kW. 
Sedan slutet av 1980-talet har kommersiella aggregat introducerats på marknaden. År 1991 

                                                 
12 Vindkraftverk med en effekt under 50 kW saknas i statistiken.  
13 Idag har den installerade effekten ökat till 384 MW (augusti, 2003) (Elforsk et al., 2003).     

 Tabell 3.1  Antal vindkraftverk installerade i Sverige.
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introducerades ett investeringsstöd och sedan dess har den ackumulerade installerade effekten 
accelererat, se tabell 3.3 (IEA 1997).  
 

Tabell 3.3 Installerad, ackumulerad och genererad effekt i Sverige mellan 1982 och år 2000.  
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Källa: IEA (2000), Energimyndigheten (2000c) 
 

Vindkraftsproduktionen har ökat i takt med den ökande installerade effekten. 
Vindkraftsgenerationen har ökade från 1,3 GWh/år 1982 till 440 GWh/år 2000. Idag bidrar 
vindkraft med cirka 0,31 % av den totala elproduktionen i landet. Detta kan jämföras med 
Danmark, där vindkraften bidrog med 12,6 % till elproduktionen år 2000 
(Energimyndigheten, 2001d). Elproduktionen från småskaliga anläggningar uppgår totalt till 
ca 1,5 % av Sveriges elproduktion, varav småskalig vattenkraft står för ca tre fjärdedelar och 
vindkraften för närmare en tredjedel (Dir 2000:56). Förnybarenergi utgör dock en stor del av 
den totala energibalansen på grund av den storskaliga vattenkraften som står för 55 % av den 
totala elproduktionen. 
 

3.2 Potential 
 
Potentialen för vindkraften i Sverige är betydligt större än den installerade effekten vi har 
idag. Potentialen för hur mycket vindkraft som kan genereras baseras på ett områdes 
vindresurser. I de vindkarteringar som gjorts i Sverige har den bästa vindpotentialen på land 
uppmätts i kustområdena i södra Sverige, på Gotland och på Öland (Energimyndigheten, 
2001c).14 Emellertid bedöms det bästa vindenergiinnehållet finnas i fjällen och till havs.15 Till 

                                                 
14 Områden som anses ha ”särskilt goda vindförutsättningar” har en årlig vindenergitillgång på 3300 kWh/m2  på 
80 meters höjd (Energimyndigheten, 2001c). 
15 Vindkarteringar för fjällområdena saknas med något undantag (Energimyndigheten, 2001c) 

År Installerad effekt 
(MW) 

Ackumulerad 
installerad effekt 

(MW) 

Vindkraftsproduktion 
(GWh) 

1982  3 1,3 
1983 2 5 2 
1984 0 5 5,85 
1985 0 5 6,8 
1986 0 5 6,5 
1987 0 5 6,5 
1988 2 7 7,2 
1989 - 6 6,96 
1990 2 8 9,7 
1991 5 13 15,4 
1992 7 20 33,3 
1993 10 30 52,4 
1994 10 40 74,6 
1995 28 68 106 
1996 39 107 146 
1997 23 130 206 
1998 48 178 318 
1999 42 220 371 
2000 21 241 440 
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havs uppskattas den teoretiska potentialen till 40-50 TWh (Energimyndigheten, 2001c). 
Vindpotential begränsas emellertid av kraftnätets kapacitet16, alternativ markanvändning, 
miljöaspekter (buller, påverkan på landskapsbilden etc.) och sociala aspekter såsom 
allmänhetens acceptans för vindkraft.   

Vindkraftens potential har bedömts i olika rapporter. Måns Lönnroth, Thomas B 
Johansson, Peter Steen med flera diskuterade redan på slutet av 1970-talet möjliga 
energiframtider. I ett av scenarierna antogs vindkraften kunna bidra med 30 TWh/år, senast år 
2015. Den studien baserades dels på en energiförsörjning bestående till största del av 
förnybara energikällor, dels på tekniska och organisatoriska möjligheter till förändring av 
energisystemet, bland annat avsågs storskaliga vindkraftverk i storleksklassen 4 MW 
(Lönnroth et al., 1979). I Läge för vindkraft, från 1988, uppskattades att landbaserad vindkraft 
skulle kunna producera 7 TWh/år alternativt 3 TWh/år, beroende på skyddsavstånd (SOU 
1988:32).  Ett annat exempel kommer ifrån SAME-rapporten Hållbar energiframtid?, i vars 
scenarier den teoretiska vindkraftspotentialen bedömdes till 29 TWh år 2050, varav 22 TWh 
skulle komma från havsbaserad vindkraft (Energimyndigheten, Fjärrvärmeföreningen m.fl., 
1999). I en mer närliggande bedömning av vindkraftsmarknaden anger BTM konsult Sveriges 
ackumulerade installerade effekt till 1718 MW vid utgången av år 2006 i sin prognos (BTM 
Consult ApS, 2002).   

Vindkraftens potential har även diskuterats i termer av möjliga energipolitiska 
planeringsmål. I vindkraftsutredningen från 1999 bedömdes att produktionskapaciteten i 
Sverige skulle kunna motsvara 10 TWh (SOU 1999:75). Det skulle motsvara ca 12 000 
landbaserade verk à 500 kW eller ca 2800 stycken 1,5 MW havsbaserade vindkraftverk. 
Bedömningen konkretiserades år 2001 av Energimyndigheten som då föreslog ett 
utbyggnadsmål av vindkraft till 10 TWh under en period på 10 till 15 år (Energimyndigheten, 
2001c). I det energipolitiska beslutet från 2002 fastställdes att den årliga användningen av el 
från förnybara energikällor ska öka med 10 TWh till år 2010 jämfört med 2002 års nivå, se 
avsnitt 4.1. Dessutom angavs ett särkilt planeringsmål för vindkraft om en årlig 
produktionskapacitet på 10 TWh år 2015 (Regeringens prop. 2001/02:143). Sett i antalet 
vindkraftverk skulle det innebära en ökning från dagens dryga 600 verk till något mellan  
3 000 och 10 000 verk, beroende på bland annat vindkraftverkets effektstorlek och på 
vindtillgång vid lokaliseringsplatsen. 
 

                                                 
16 Om det svenska kraftnätets behov av förstärkning vid en utbyggnad av vindkraften råder delade meningar. Se 
till exempel Svenska Kraftnäts rapport Övergripande förutsättningar för storskalig utbyggnad av vindkraft i 
havs- och fjällområden, slutrapport 2002-08-21 (Arnborg, 2002), eller Lennart Söders, Professor i Elektriska 
Energisystem, KTH, utlåtande om samma rapport (Söder, 2002).  
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4. Styrmedel 

– mål, styrmedel och utvärderingar i vindkraftspolitiken - 
 
 
 
 
 

Sammanfattning  
 
Sedan 1970-talet har vindkraft varit en punkt på den politiska dagordningen och sedan dess har olika 
typer av styrmedel implementerats för att stödja utvecklingen av vindkraft. Energipolitiska mål och 
styrmedel utgör viktiga aspekter av det ekonomiska och institutionella ramverk som omger vindkraften 
och som kan både driva och hindra introduktion och spridning av vindkraftverk.   

De övergripande energipolitiska målen har varit; (i) att trygga tillförseln av energi till 
konkurrenskraftiga priser, detta för att under 1970-talet minska oljeberoendet och senare för att 
kompensera avvecklingen av kärnkraften, (ii) effektivare energianvändning och (iii) hållbarare 
energiproduktion. De politiska målen för vindkraftsutbyggnaden har fastställt att vindkraft ska 
introduceras och spridas i det svenska energisystemet. Konkreta mål för när och hur mycket har dock 
saknats fram till 2002.  
 För att implementera de energipolitiska besluten har en rad olika styrmedel i olika kombinationer 
introducerats. I huvudsak har det funnits ett fåtal typer av styrmedel: Forskning, utveckling (FoU), 
demonstration och investeringsstöd. FoU-programmen har framförallt varit inriktade på framtida 
behov medan investeringsstöden har varit mer kortsiktiga. Även andra styrmedel, såsom driftsbidrag 
och teknikupphandling, har implementerats. Styrmedlen för introduktion och spriding, utformade av 
energimyndigheterna, har först och främst syftat till att utveckla effektiva vindkraftverk, med avseende 
på både kostnader och prestanda samt att reducera kostnader för vindkraftsproducerad el. Mål att 
stödja framväxten av en inhemsk vindkraftsindustri förekommer inte i de energipolitikiska målen. 
Sådana ambitioner har emellertid förekommit i en del projekt, se exempelvis det första FoU-
programmet (Statens energiverk, 1985). De energipolitiska styrmedlen utgör en viktig del av 
vindkraftssystemets ekonomiska ramverk. 

En del av de styrmedel som implementerats har utvärderats med olika metoder och syften. Ett antal 
utvärderingar har använt sig av, vad vi benämner, indikatorer för att utvärdera programmens effekt 
och resultat. Emellertid kan vi konstatera att utvärderingar inte har använt indikatorer för att 
analysera effekter på teknik-, kostnads- och aktörsutveckling parallellt utifrån ett sociotekniskt 
perspektiv (med undantag för utvärderingar från 1993), och inte heller med den systematik och 
omfattning som skulle vara önskvärd.  

Kapitlet inleds med en sammanfattning av de energipolitiska mål som har styrt utformningen av 
styrmedelsåtgärderna riktade mot vindkraft. Därefter diskuteras styrmedel implementerade mellan 
åren 1975 och 2000.  Fokus är riktat mot ”ekonomiska styrmedel” med incitament att stimulera 
introduktion och spriding av vindkraft, se tabell 4.1.  Andra ekonomiska styrmedel i form av skatter, 
såsom energi- och koldioxidskatt, och deras roll för vindkraftsutvecklingen berörs endast i allmänna 
ordalag tillsammans ”administrativa styrmedel” i avsnitt 4.2. ”Informativa styrmedel”, såsom 
rådgivning och information, har förekommit i mycket begränsad omfattning och då först och främst 
som komplement till andra styrmedel. Informativa styrmedel berörs därmed inte specifikt i rapporten.  
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4.1 Energipolitiska mål 
 
Sedan 1970-talets mitt har vindkraft varit en fast punkt på den energipolitiska dagordningen i 
Sverige. Vindkraft uppmärksammades i politiken redan på 1950-talet i den statliga 
bränsleutredning där förutsättningarna för vindkraft i Sverige diskuterades. Man fann dock att 
tiden ännu inte var mogen för vidare utredning (Statens energiverk, 1985). 

Det första energipolitiska målet fastställdes 1975 (i proposition 1975:30) till följd av 
oljekrisen i världen. Tidigare ingick energifrågor i den allmänna näringspolitiken. År 1975 var 
målet att minska landets oljeberoende genom att bland annat främja energihushållning och 
forskning av alternativa inhemska energislag (NUTEK, 1995). Efter 1980 och 
kärnkraftsomröstningen inriktades energipolitiken på förutsättningarna för kärnkrafts-
avveckling. Man beslutade att successivt utveckla energisystemet mot användning av: 

 
 ”… varaktiga, helst inhemska, förnybara energikällor med minsta möjliga miljöpåverkan.”  

    (Ds 2000:14) 
 

 Som led i implementeringen av beslutet startades det FoU-inriktade Vindkraftsprogrammet, 
vars mål var att mot mitten av 1980-talet ha tagit fram underlag för att kunna besluta om 
eventuell utbyggnad av vindkraft som del av energiförsörjningen (Statens energiverk, 1985).17 
Programmets mål utvidgades redan 1976 till att inkludera utveckling av så effektiva 
vindenergisystem som möjligt (Delegationen för energiforskning, 1979). Introduktion av 
vindkraftsteknik i det svenska energisystemet har med andra ord varit del av de 
energipolitiska målen ända sedan 1970-talet. 

År 1985 fastslogs de tidigare energipolitiska riktlinjerna. Strategier för oljeersättning och 
kärnkraftsavveckling presenterades med fokus på energihushållning, fjärrvärmeuppbyggnad, 
införande av ny teknik och nya energikällor samt forskning och utveckling (NUTEK, 1994). 
Avvecklingen av kärnkraften skulle vara genomförd senast år 2010 (enligt beslut 1987), dock 
beslutades att åtgärderna som skulle säkra tillförseln av ny energiproduktion och resultaten 
från energihushållningen fick avgöra när avvecklingen skulle börja (Ds 2000:14). I och med 
att betydelsen av uppgiften att lösa oljekrisen minskade, bytte styrmedelsinsatsernas mål 
karaktär. Istället för kortsiktiga lösningar var man intresserad av mer långsiktiga förändringar 
av energisystemet. För vindkraftens del innebar det att vindkraftsprogrammet verksamhet 
koncentrerades till grundforskning, med fortsatt inriktning på utveckling av storskaliga 
vindkraftverk – den utstakade introduktionstakten mattades med andra ord av (SOU 
1995:139).  

År 1991 träffades en energipolitisk överenskommelse mellan socialdemokraterna, 
folkpartiet och centern. Överenskommelsen låg till grund för 1991 års energipolitiska beslut 
som fastställde att:  

 
”… på kort och lång sikt trygga tillgången på el och annan energi på med omvärlden 
konkurrenskraftiga villkor.” (Regeringens prop 1990/91:88 ) 

 

                                                 
17 Vindkraftsprogrammet var en del av det övergripande Energiforskningsprogrammet introducerat 1975. 



 23

I propositionen lyftes säkerhet och omsorg om miljön fram. Det fastställdes att energipolitiken 
skulle utgå ifrån vad naturen och miljön kan bära samt att elförsörjning skall säkras genom 
ett: 
 

”… energisystem som i största möjliga utsträckning grundas på varaktiga, helst 
inhemska och förnybara energikällor, samt en effektiv energihushållning.” 
(Regeringens prop 1990/91:88 ) 

   
 

Även klimatfrågan togs upp, liksom att behovet av elkraft för sysselsättning och välfärd 
bestämmer kärnkraftens avvecklingstakt (Ds 2000:14). Det energipolitiska beslutet innehöll 
ett program för omställningen av energisystemet, bestående av tre åtgärdsprogram: 
Investeringsstöd, effektivare energianvändning och Energiteknikfonden (SOU 1995:139). För 
vindkraften innebar 1991 års energipolitiska beslut minskade anslag till vindkraftsforskningen 
till förmån för satsningar på demonstration av vindkraftverk och stöd till investeringar 
(NUTEK, 1994).  Målet var att stimulera storskalig introduktion och utbyggnad av vindkraft, 
dock utan att någon tidsplan eller kvantitativa mål sattes upp (Ds 2000:14).   

År 1997 träffades en ny energiöverenskommelse - En uthållig energiförsörjning - denna 
gång mellan socialdemokraterna, centern och vänsterpartiet (Regeringens prop. 1996/97:84). 
Det energipolitiska målet var, som tidigare, att trygga energitillgången och:  

 
”… skapa villkoren för en effektiv energianvändning och en kostnadseffektiv svensk 

energiförsörjning med låg negativ påverkan på hälsa, miljö och klimat samt underlätta 
omställningen till ett ekologiskt uthålligt samhälle.” (Regeringens prop. 1996/97:84) 
 

 
Riksdagsbeslutet från 1997 fastlade riktlinjerna från 1991 års beslut, även om det skedde en 
förskjutning inom omställningsprogrammet från investeringsstöd och effektivisering till 
teknikutveckling och forskning (Regeringens prop. 1996/97:84). För att möta beslutet att 
stänga Barsebäck 1 lades både kortsiktiga och långsiktiga åtgärdsförslag fram. De kortsiktiga 
förslagen avsåg att minska användningen av el för uppvärmning, utnyttja elsystemet 
effektivare och öka tillförseln av el och värme från förnybara energikällor (Regeringens prop. 
1996/97:84). Bland åtgärdsprogrammen ingick ett nytt investeringsstöd till vindkraft. Ett 
kortsiktigt produktionsmål fastställdes 1998 inom ramen för investeringsbidraget. Målet var 
att öka vindkraftsproduktion med 0,5 TWh /år till år 2002 (Energimyndigheten, 1999b).18 De 
långsiktiga åtgärderna för omställningen av energisystemet innebar stöd till forskning och 
teknikutveckling. Genom forskning, utveckling och demonstration skulle kostnaderna minska 
och därmed skulle el- och värmeproduktionen från förnybara energikällor kraftigt öka 
(Energimyndigheten, 2000a). Enligt regleringsbrev för budgetåret 2002 anges att målet för 
forskning, utveckling och demonstration av ny energiteknik är att under de närmaste tio till 
femton åren kraftigt öka el- och värmeproduktion från förnybara källor 
(Näringsdepartementet, 2001). De långsiktiga åtgärdsprogrammen pågår till 2004. 1997 års 
kortsiktiga energiprogram, inklusive investeringsstöden, upphörde vid utgången av år 2002. 
                                                 
18 Under år 2000 stod vindkraften för 0,44 TWh av den totala elproduktionen i Sverige (Energimyndigheten, 
2001a). Stödet till investeringar i ny energiteknik skulle generellt öka krafttillförseln från förnybara energikällor 
med 1,5 TWh under perioden 1998-2002 (Näringsdepartementet, 2001). 
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Enligt det senaste energibeslutet från 2002 infördes ett nytt stödsystem 1 maj, 2003, med syfte 
att öka tillförseln från förnybar elproduktion. Det nya stödsystemet är baserat på handel med 
certifikat för förnybar el, grundat på kvotplikt och ersätter tidigare stöd, såsom 
investeringsstöd. Målet är att öka elproduktionen från förnybara energikällor med 10 TWh till 
år 2010. Som nämnts tidigare har även ett planeringsmål för vindkraft angetts till en årlig 
produktionskapacitet till 10 TWh år 2015 (Regeringens prop 2002/03:40; SFS 2003:113). Den 
nuvarande propositionen om samverkan för en trygg, effektiv och miljövänlig 
energiförsörjning, som antogs av riksdagen 2002, och de nya stimuleringsåtgärderna ligger 
dock utanför tidsramen för denna rapport och behandlas därmed inte.  

Sammanfattningsvis har de energipolitiska målen för vindkraft varit vaga, styrda av 
övergripande mål för långsiktiga förändringar av energisystemet, snarare än en snabb 
omställning. Kvantitativa och konkreta mål för introduktion och spridning av vindkraft 
saknades fram till 2002, med undantag för det utbyggnadsmål formulerat för ett av 
investeringsstödsprogrammen. Vidare har de energipolitiska kraven på energi-
försörjningstrygghet och kostnadseffektivitet påverkat styrmedlens utformning. De centrala 
energipolitiska målsättningarna har förändrats från en diskurs rörande minskat oljeberoende 
på 1970-talet till kärnkraftsavveckling och utveckling av ett hållbarare energisystem samt 
minskad klimatpåverkan på senare år. Förskjutningen mot klimat och miljöfrågor i 
energipolitiken återspeglas i den allmänna vindkraftsdiskussionen, där vindkraften har gått 
från att vara ett, bland flera, inhemska energialternativ som kompenserar avvecklingen av 
kärnkraft till att även vara ett intressant alternativ på grund av dess miljöfördelar.  
 
 

4.2 Administrativa styrmedel och skatter – en översikt 
 
Olika typer av styrmedel har betydelse för introduktion och spridning av vindkraft. Dels finns 
mer generella styrmedel som till exempel omfattar olika energitekniker eller flera 
verksamhetsområden. Dels finns styrmedel mer direkt riktade mot teknikutveckling, 
marknadsintroduktion och spridning av ny teknik. Den förstnämnda gruppen innehåller både 
skatter och så kallade administrativa styrmedel – dvs. lagar, regler och normer. Lagar som har 
betydelse för installation och elkraftsgeneration av vindkraft är Miljöbalken, Plan- och 
bygglagen (PBL) och Ellagen. Miljöbalkens syftar till att främja hållbar utveckling och 
skydda miljön (SFS 1998:808). Plan- och bygglagen reglerar mark-, vatten och 
byggnadsplanering och Ellagen reglerar nätanslutning och nätavgifter. Här sammanfattas i 
generella ordalag de vanligast förekommande lagar, regler, bestämmelser och skatter som rör 
vindkraft. 
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4.2.1 Administrativa styrmedel för tillståndsprövning 
 
För att uppföra ett vindkraftverk krävs olika typer av tillstånd, enligt Miljöbalken och Plan- 
och bygglagen (PBL). Plan- och bygglagen styr bland annat bygglov, detaljplaner och 
miljökonsekvensbeskrivning som krävs för att resa vindkraftverk. Samma bestämmelser 
gäller inte för alla vindkraftverk, utan storlek och placering avgör vilka regler som gäller.  
 För mindre vindkraftverk, med en turbindiameter över två meter, krävs bygglov och 
bygganmälan enligt PBL. Bygglov och bygganmälan krävs även om verket installeras fast på 
en byggnad eller placeras närmare annan fastighet än vindkraftverkets höjd (PBL 8 kap. 2 §) 
(Energimyndigheten och Naturvårdsverket, 1999). Tillstånd ges av kommunen (Boverket, 
2001). 

För vindkraftverk eller grupper av vindkraftverk med en sammanlagd uteffekt mellan 125-
1000 kW krävs anmälan till länsstyrelse eller kommun enligt miljöbalken och förordningen 
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (Miljöbalken 9 kap.). Myndigheten kan besluta att 
miljökonsekvensbeskrivning krävs om betydande miljöpåverkan bedöms föreligga, enligt 
Miljöbalken 6 kap. (SFS 1998:808).  

För vindkraftverk eller grupper med en sammanlagd uteffekt mellan 1-10 MW krävs 
tillstånd samt prövning enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd enligt 
Miljöbalken 9 kap. Prövningen görs av länsstyrelsens miljöprövningsdelegation 
(Energimyndigheten och Naturvårdsverket, 1999). 

Gruppstationer med tre eller flera vindkraftverk med en uteffekt på minst 10 MW kräver 
också tillstånd och prövning enligt Miljöbalken 9 kap. Prövningen görs av en miljödomstol. 
Dessutom tillkommer en prövning av tillåtlighet enligt Miljöbalken 17 kap. Prövningen 
genomförs av regeringen (Boverket, 2001).  

Installation av vindkraftverk regleras även av kulturminneslagen, ledningsrättslagen och 
väglagen (tillstånd för anslutning till allmän väg) (ibid.). Vid prövning av 
tillståndsansökningar måste alltså myndigheterna göra avvägningar gentemot andra intressen, 
såsom naturskydd, kulturminnesmärken, friluftsliv och även kommunala översiktsplaner. 
Kommunala översiktsplaner är ett av instrumenten som kommuner har tillförfogande för sin 
fysiska planering, dvs. planering av kommunens mark- och vattenanvändning, se 5.4.1. Enligt 
Plan- och bygglagen har kommunerna bestämmande rätt över fysisk planering (SFS 1987:10). 
Eftersom det inte har funnits nationella planeringsmål eller riksintresse för vindkraft, har 
kommunernas ensamrätt att reglera mark- och vattenanvändning fått stort genomslag vid 
uppförande av vindkraftverk. Med nuvarande lagstiftning är det svårt att effektivt kunna 
avväga mellan vindintressen och andra intressen när det gäller mark och vattenfrågor. Många 
aktörer, inklusive Energimyndigheten, har lyft fram tillståndsprövningens komplexitet och 
långa handläggningstider som ett hinder för storskalig utbyggnad av vindkraften (Aronsson, 
1996; Energimyndigheten, 2001c). Ett annat exempel på kollision mellan energipolitiskt mål 
och lagstiftning är att vindkraft klassas som miljöfarligt avfall enligt Miljöbalken 9 kap. 
(Energimyndigheten och Naturvårdsverket, 1999). 19   

                                                 
19 Gäller inte små vindkraftverk med en uteffekt under 125 kW. 
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4.2.2 Administrativa styrmedel för ersättning för elproduktion och anslutning 
till elnätet  
 
Generation, distribution av och ersättning för vindkraftsel har genom åren påverkas av olika 
lagar och bestämmelser om till exempel avgifter. Småskalig elproduktion har generellt styrts 
av regler i ellagen. 20  

Den nuvarande ellagen infördes 1996 med syfte att introducera konkurrens på 
elmarknaden. I samband med avregleringen av elmarknaden 1996 infördes ett så kallat 
leveranskoncessionssystem med syfte att stödja småskaliga elproducenter i anpassningen till 
en avreglerad elmarknad (SOU 1999:95). Systemet innebar att det företag som hade 
leveranskoncession i ett visst område var skyldiga att köpa el från småskaliga 
produktionsanläggningar ”till ett skäligt pris”; så kallad mottagningsplikt (SOU 1999:95). 
Ersättningen övervakades av nätmyndigheten enligt ellagen. Ersättningen skulle baseras på 
koncessionsinnehavarens genomsnittliga försäljningsintäkter etc. med avdrag för bland annat 
administrationskostnader (Dir 2000:56).  

Tidigare, före avregleringen, fanns ett motsvarande system. 1988 infördes regler i ellagen 
om att lokala eldistributörer hade mottagningsplikt och att ersättningen kunde 
skälighetsprövas, då det hade visat sig att ägare till små anläggningar hade svårt att få skälig 
ersättning (SOU 1999:95; NUTEK, 1992b). Före dess styrdes anslutning och ersättning av 
rekommendationer kallade Ekovisam (ekonomiska villkor för samkörning med mindre 
produktionsanläggningar upp till 1 500 kW). Reglerna togs fram på mitten av 1970-talet av 
branschorganisationen Svensk Elverksförening (NUTEK, 1992b).  

Mottagningsplikten och leveranskoncessionsbestämmelserna upphörde i slutet av 1999, då 
kravet på timmätare avskaffades och schablonberäkningar infördes. Detta gav elkonsumenter 
möjlighet att byta elleverantör utan hinder, vilket innebar att elmarknaden öppnades 
ytterligare för konkurrens och att mottagningsplikten inte kunde behållas (SOU 1999:95). 
Med anledning av leveranskoncessionen togs bort, fick Svenska Kraftnät i uppdrag att göra en 
upphandling av småskalig elproduktion. Upphandlingen kom att resultera i ett tillfälligt stöd 
till småskaliga elproduktionsanläggningar om 9 öre/kWh, infört år 2000, se avsnitt 4.4. 

Lokala nätägare är skyldiga att ansluta nya elproduktionsanläggningar till elnätet. Enligt 
ellagen (4 kap 10§ 2st) befrias småskaliga produktionsanläggningar dock från vissa 
nätavgifter. Lagen kan innebära problem såsom höga nätavgifter för lokala abonnenter. 
Energimyndigheten har även pekat på risken att nätägare inte helt villigt ansluter vindkraft om 
de inte anser sig få täckning för kostnader (Energimyndigheten, 2001c).  
 

                                                 
20 Här avses elproduktionsanläggningar med en effekt på högst 1,5 MW (se t ex SOU 1999:95 eller Dir. 
2000:56). 
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4.2.3 Skatter 
 
Det svenska energiskattesystemet är komplext. Olika skatter finns på el, energi, kolidioxid, 
svavel och kväveoxid. Dessa skatter varierar beroende på till exempel användare och 
användningsområde, produktion eller konsumtion etc. Vindkraft, liksom annan elproduktion 
är befriad från energi- och koldioxidskatt. Däremot finns skatt på användning av el. 
Tillverkningsindustrin och andra näringar är befriad från elskatten men inte hushållen 
(Energimyndigheten, 2001d). Moms (25 %) tillkommer utöver skatterna. 
I praktiken sker en återbetalning från hushållens elskatt till vindkraften i form av ett driftstöd, 
den sk miljöbonusen, till vindkraft. Miljöbonusen motsvara den allmänna energiskatten för 
hushållen i södra Sverige (norra Sverige har lägre elskatt), se avsnitt 4.3. Tidigare, före 
miljöbonusen, var vindkraftverk med en effekt under 100 kW och vars ägare inte 
yrkesmässigt distribuera el befriade från skatt, enligt lagen om allmän energiskatt.  
Skattebefrielsen var baserad på installerad effekt och inte på producerad energi vilket 
medförde att gränsen ändrades till 500 kW 1992. Eftersom distributörer och kraftproducenter 
inte fick någon skattebefrielse, då de yrkesmässigt distribuerade el, var det 1992 endast 20 % 
av vindkraftsproducenterna som andslapp att betala elskatt (NUTEK, 1992b). 

Vindkraften berörs även av andra typer av skatter. Beroende på ägarform, typ av 
vindkraftverk, placering etc. tillkommer till exempel inkomstskatt, fastighetsskatt och skatt på 
kapital. Även dessa skatter påverkar givetvis förutsättningarna för installation av 
vindkraftverk (Helby, 1998).   
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4.3 Styrmedel riktade mot introduktion och spridning 
 
 
Styrmedel riktade mot introduktion och spridning av vindkraft har i huvudsak bestått av två 
typer: Forskning och utveckling samt investeringsstöd. Utav dessa, har styrmedelsåtgärder för 
forskning, utveckling och demonstration varit mest omfattande. Även andra styrmedel med 
avsikt att driva vindkraftsystemets utveckling har implementerats under 1990-talet såsom 
miljöbonus, teknikupphandling och stöd till småskalig elproduktion. Styrmedlen riktade mot 
stimulering av utveckling av vindkraftsteknik och marknad har gemensamt att de är 
ekonomiska – dvs. styrmedel som avser att genom att tillföra en resurs styra i viss riktning. 
Ekonomiska styrmedel kan även vara negativt riktade och styra genom att avlägsna resurser 
eller göra det dyrare att agera på visst sätt, såsom beskattning (Vedung, 1998). 

Tabell 4.1 sammanfattar de statliga styrmedelsprogram som behandlas i avsnittet. I 
tabellen är styrmedlen fördelade över årtalen då nya program har introducerats och/eller 
tidpunkt för betydande förändringar i de existerande programmen. För varje angivet årtal 
återges de styrmedel som var aktuella vid tidpunkten.  
 
Tabell 4.1 Svenska statliga insatser riktade mot utveckling av vindkraftsteknik och vindkraftsmarknad 
mellan 1975 och år 2000.  
 

År Program Inriktning 

1975 Vindkraftsprogrammet21 FoU, Demonstration 
1985 Vindkraftsprogrammet  FoU - grundforskning  

1988 Vindkraftsprogrammet 
Energiteknikfonden 

FoU - grundforskning 
Stöd till tillämpad forskning/ Demonstration 

1991 
Vindkraftsprogrammet 
Energiteknikfonden 
Investeringsstöd 

FoU - grundforskning 
Stöd till tillämpad forskning/ Demonstration  
Bidrag till investering 

1994 

Vindkraftskonsortiet (VKK) 
Energiteknikfonden 
Investeringsstöd 
Miljöbonus 

FoU - grundforskning 
Stöd till tillämpad forskning/ Demonstration 
Bidrag till investering 
Stöd till elproduktion 

1995 

Vindkraftskonsortiet (VKK) 
Energiteknikfonden 
Investeringsstöd 
Teknikupphandling  
Miljöbonus 

FoU - grundforskning 
Stöd till tillämpad forskning/ Demonstration 
Bidrag till investering 
Teknikupphandling 
Stöd till elproduktion 

1998 

Vindkraftsprogrammet: VKK- Vindkraft, kunskap 
och kompetens 
Energiteknikfonden 
Investeringsstöd  
Miljöbonus 

FoU - grundforskning 
 
Stöd till tillämpad forskning/ Demonstration 
Bidrag till investering 
Stöd till elproduktion 

2000 

Vindkraftsprogrammet: VKK- Vindkraft, kunskap 
och kompetens 
Energiteknikfonden 
Investeringsstöd 
Miljöbonus 
9-öringen 

FoU - grundforskning 
 
Stöd till tillämpad forskning/ Demonstration 
Investeringsbidrag 
Stöd till elproduktion 
Stöd till småskalig elproduktion 

 

                                                 
21 Som syns i tabellen har Vindkraftsprogrammet haft olika namn och delvis olika inriktningar under olika 
perioder. För enkelhetens skull kallar vi dem för ”vindkraftsprogrammet” i rapporten. 
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4.3.1 Styrmedelsinsatser mellan 1975 och 2000 

Det första decenniet 
Under vindkraftens inledande decennium i Sverige, 1975 till 1985, bestod styrmedlen av 
program för forskning, utveckling och demonstration. Satsningarna gjordes inom ramen för 
vindkraftsprogrammet, som ingick i Energiforskningsprogrammet. Vid starten av 
vindkraftsprogrammet var syftet att ta fram beslutsunderlag till huruvida man skulle satsa på 
storskalig introduktion av vindkraft eller ej. Programmet löpte i treårsperioder med olika 
inriktning. Under den första perioden, 1975-1978, undersöktes de grundläggande 
förutsättningar för utnyttjande av vindenergi, bland annat kartlades vindförhållandena i 
Sverige (Statens energiverk, 1985). Under fas II, 1978-1981, och fas III, 1981-1984, 
utvecklades två prototyper: Maglarp och Näsudden I. Konstruktion, tillverkning, drift och 
utvärdering av dessa demonstrationsanläggningar dominerade verksamheten. Vidare 
undersöktes lokaliseringsmöjligheterna inom ramen för programmet (Statens energiverk, 
1985). De tidiga satsningarna inom vindkraftsprogrammet inriktades således på teknisk 
utveckling av stora vindkraftverk. Merparten av budgeten gick till finansiering av 
prototyperna Maglarp (3 MW) och Näsudden I (2 MW), som togs i drift 1982 respektive 
1983. Utifrån prototyperna gjordes kostnads- och prestandaanalyser. Under perioden 1975 
och 1984 utbetalades 270 miljoner kronor till vindkraftsprogrammet (Statens energiverk, 
1985).  

 

Styrmedel under slutet av 1980-talet 
Vid mitten av åttiotalet kom forskning och utveckling att skiljas från demonstration i och med 
att ansvaret för demonstration successivt kom att förskjutas mot kraftbranschen. Staten 
utvecklade samarbete med branschen och Kraftföretagens Vindkraft AB (KVAB)22 (NUTEK, 
1994). Myndigheternas del av demonstrationsprojekten kom att finansieras via 
Energiteknikfonden, vilken inrättades 1988 (SOU 1995:139).  

Vindkraftsprogrammet kom fortsättningsvis att koncentreras till grundforskning, under 
ledning av Flygtekniska försöksanstalten (FFA) som del i de mer långsiktiga förändringarna 
av energisystemet, aktualiserade av beslutet om kärnkraftsavveckling från 1981. 

Energiteknikfonden finansierade projekt med ändamål att utveckla eller förbereda 
kommersiell introduktion av ny energiteknik med inriktning på tillförselsidan (NUTEK, 
1995). Stödet till vindkraftsteknikens utveckling avsåg i första hand stora och medelsstora 
vindkraftverk. Projekt finansierade via Energiteknikfonden var i många fall en tillämpning av 
resultaten från Vindkraftsprogrammet. Energiteknikfonden beviljade 43,5 miljoner kronor till 
olika projekt mellan 1988 och 1991 (NUTEK, 1994). 

Styrmedelsinsatserna under 1970- och 80-talen resulterade inte i någon omedelbar 
installation av vindkraftverk i större skala, som illustrerat i figur 4.1. 
                                                 
22 Samarbetet koncentrerades till att sänka anläggningskostnader, förbättra tillgänglighet och öka livslängden för 
vindkraftverk (Elforsk, 1995). Satsningarna resulterade bland annat i lokaliseringsutredningen Läge för 
vindkraft, SOU 1988:32 och uppförandet av ett 750 kW aggregat på Risudden utanför Göteborg. KVABs 
verksamhet kom senare att uppgå i Elforsk, som bildades 1992 (NUTEK, 1994).  
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Figur 4.1 Introduktion av nya styrmedel och deras sträckning över tid i förhållande till ackumulerad 
installerad effekt i Sverige under perioden 1975-2000. 
 
 

Energiöverenskommelsen 1991 
1991 års energipolitiska beslut innebar minskade anslag för Vindkraftsprogrammet och 
grundforskning till förmån för satsningar på tillämpad teknikutveckling och installation 
genom Energiteknikfonden och ett investeringsstöd (NUTEK, 1994). Omprioriteringen 
innebar att Energiteknikfondens inriktning vidgades till att även medge stöd till så kallad 
kollektivforskning – dvs projekt finansierade tillsammans med branschen (SOU 1995:139). 
Merparten av medlen från Energiteknikfonden kom att stödja demonstrationsanläggningar 
precis som tidigare. Exempelvis gavs stöd till Vattenfall för uppförandet av Näsudden II 
år 1993 (NUTEK, 1994). 

År 1991 infördes investeringsstöd till vindkraft för första gången, för att gälla för perioden 
1991 till 1996. Investeringsstödet hade till uppgift att stimulera introduktion och utbyggnad av 
vindkraft. Ursprungligen anslogs 250 miljoner kronor för perioden, avsedda till 110 MW 
installerad effekt (NUTEK, 1992a). Investeringsstödet uppgick ursprungligen till 25 % av 
investeringskostnaden. Nivån höjdes till 35 % av investeringen 1993, dock måste 
vindkraftverket vara på minst 60 kW och uppfylla vissa kvalitetskrav (NUTEK, 1995; 
Hedvall et al.,1993) . 

Enligt ett riksdagsbeslut från 1994 omfördelades medlen mellan omställningsprogrammets 
åtgärdsprogram, vilket innebar att budgeten för investeringsstödet reducerades. Av 
investeringsstödets ursprungliga 250 miljoner överfördes 5 miljoner kronor årligen till 
Energiteknikfonden. Vidare skulle 25 miljoner kronor användas till teknikupphandling av 
vindkraftverk och ca 5 miljoner till vindkraftsrådgivning23 och utvärdering av de anläggningar 
                                                 
23 Statens energiverk gav tidigare pengar till Sveriges Energiföreningars Riksorganisation (SERO) för att sprida 
information om vindkraft. När pengarna tog slut övergick ansvaret för rådgivning till NUTEK. Syftet var att öka 
investeringsviljan i vindkraft. Informationsspridningen var riktad mot dels potentiella ägare och dels mot 
kommuner och landsting. Totalt MSEK 1,7 betalades ut för rådgivningsverksamheten (Aronsson, 1996). 
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som beviljats stöd. Stödnivån låg kvar på 35 % (NUTEK, 1994; NUTEK, 1995). 
Förändringen var ett led i att främja storskalig introduktion av vindkraft. Storskaligheten 
skulle gagnas av satsningar på teknikutveckling av så kallade lönsamma alternativ och 
storskaliga vindkraftverk. Förändringen orsakades av att investeringsstödet dittills hade 
resulterat i installation av mindre och medelstora vindkraftverk som varken ansågs främja en 
storskalig utbyggnad eller locka de större aktörerna inom kraftbranschen att satsa på 
vindkraft. Den etablerade kraftbranschen intresse för vindkraft hade dittills varit svagt 
(NUTEK, 1993). 

Omfördelningen innebar visserligen minskade möjligheter att beviljas investeringsstöd, 
men investerare och vindkraftsägare kompenserades genom att ett driftsstöd, även kallat 
miljöbonus, som infördes 1994. Från början avsåg man att undanta vindkraft från skatt på 
elkonsumtion. Av administrativa och tekniska skäl valde man istället detta stöd till 
elproduktion. Stödet motsvarar den allmänna elskatten för hushåll. Vid starten utgick en 
bonus på 8,8 öre/kWh, år 2000 var den 16,2 öre/kWh (Ds 2000:20). Miljöbonusen innebär att 
elleverantören alternativt koncessionsinnehavaren får en skattereduktion, dvs. leverantören får 
göra avdrag för varje kWh som levererats av ett vindkraftverk. Detta belopp betalades tillbaka 
till vindkraftverksägarna av leverantören, reglerat genom avtal mellan företagen och 
producenterna (Europeiska kommissionen, 1999; Ds 2000:20). Att det är leverantören som får 
göra avdraget beror på att de är leverantören som administrerar konsumtionsskatten som 
måste betalas till skattemyndigheten (Europeiska kommissionen, 1999). Miljöbonusen skulle 
ursprungligen ha upphört 2000, men fick dispens från Europeiska kommissionen för fortsatt 
stöd under en övergångsperiod till ett nytt stödsystem (Europeiska kommissionen, 1999).  

De tidigare satsningarna på investeringsstödet resulterade visserligen inte i någon 
storskalig utbyggnad av vindkraften. Men genom de vindkraftverk som uppfördes stötte man 
på problem som aktualiserade grundforskning av typen aerodynamik och buller (NUTEK,  
1993). I linje med ett riksdagsbeslut från 1994, satsades styrmedel återigen på grundforskning. 
Grundforskningen kom från 1994 att samlas inom ett program kallat Vindkraftskonsortiet 
(VKK), vars övergripande syfte var att bidra till kompetensförsörjning och kontinuitet av 
vindkraftteknisk forskning i Sverige (Thor, 1998).24 Verksamhetens mål var att bygga upp 
kunskap inom vindkraftmeteorologi, aerodynamik, strukturdynamik, materialteknik och el- 
och reglerteknik, för att bidraga till utveckling och tillverkning av kostnadseffektiva 
vindkraftverk (Thor, 1998).  

Mellan 1995 och1996 genomfördes en teknikupphandling av vindkraftverk, inspirerad av 
goda erfarenheter från teknikupphandling inom området effektivare energianvändning. Syftet 
med teknikupphandlingen av vindkraftverk var att ”förbättra de tekniska, ekonomiska och 
miljömässiga förutsättningarna för en snabbare ökning av vindkraftsandelen av den svenska 
energiproduktionen” (Teknikupphandling, 1998). Inom ramen för det övergripande målet 
fastställdes två specifika mål: i) Vindkraftverken skulle vara kostnadseffektiva, målet 
specificerades till 0,27 kr/kWh eller lägre och ii) bullernivån skulle reduceras jämfört med de 
verk som redan fanns på marknaden när upphandlingen inleddes (ibid.). Projektet resulterade i 
att ett ramavtal slöts mellan danska Bonus Energy AS och SWTBC (Swedish Wind Turbine 

                                                 
24 Programmet var en fortsättning på Vindkraftsprogrammet.  
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Buyer Consortsium).25 Bonus Energy levererade 15 verk med en effekt på 600 kW (Örtegren, 
1996). 
 

Energiöverenskommelsen 1997 
År 1997 träffades en ny energiöverenskommelse - En uthållig energiförsörjning 
(Regeringens prop. 1996/97:84). Den nya överenskommelsen innebar att det skedde en 
förskjutning inom omställningsprogrammet från investeringsstöd och effektivisering till 
teknikutveckling och forskning (Regeringens prop. 1996/97:84). För verksamhetsområdet 
vindkraft fastställdes myndighetens uppgift till att samordna insatser för att förbereda för en 
“omfattande utbyggnad” av vindkraft (Energimyndigheten, 2000a).26 Målet för 
vindkraftsåtgärderna var enligt Energimyndigheten att: 

 
” …skapa förutsättningar för att andelen elproduktion av vindkraft i det svenska 
kraftsystemet ska öka och kostnaderna för vindelproduktion minska, vilket ökar 
vindkraftens konkurrenskraft på elmarknaden. ” (Energimyndigheten, 2000a)  

 
Bland de kortsiktiga åtgärdsförslag som lades fram ingick ett nytt investeringsstöd till 
vindkraft, för att gälla för perioden 1998 till 2002. Målet var att öka den årliga elproduktionen 
från landbaserad vindkraft med 0,5 TWh.27 Bidraget avsåg vindkraftverk på minst 200 kW 
och som uppfyllde vissa ekonomiska och tekniska krav, såsom (i) kostnadseffektivitet – hög 
elproduktion i förhållande till investerat kapital, (ii) svenskt typgodkännande och (iii) 
placering i bra vindläge. År 2000 lämnades ett bidrag med 15 % av investeringskostnaden, 
vilket motsvarade ett bidrag på ca 6 öre/kWh producerad el (Ds 2000:20). Bidragsnivån 
sänktes till 10 % vid ingången av år 2002. 270 miljoner kronor har beviljats i anslag för 
perioden 1998-2002 (ibid.). Den stora efterfrågan på det nya investeringsstödet ledde till att 
nya anslag (80 miljoner kronor) tilldelades programmet under år 2000 (Persson, 2000).  

De långsiktiga åtgärderna för omställningen av energisystemet innebar stöd till forskning 
och teknikutveckling. Genom forskning, utveckling och demonstration skulle kostnaderna 
reduceras och därmed skulle elproduktionen från förnybara energikällor öka kraftigt 
(Energimyndigheten 2000a). Med anledning av de nya riktlinjerna, beslöt Energimyndigheten 
att bredda och öka satsningarna på vindkraftsforskning (Ds 2000:14). 1998 bytte 
Vindkraftskonsortiet namn till Vindkraftsprogrammet; VKK – Vindkraft, Kunskap och 
Kompetens. Målet var att genom FoU och demonstration av ny energiteknik, öka el- och 
värmeproduktion från förnybara energikällor fram till ca 2012. Verksamhetsmålen var de 

                                                 
25 Ett köparkonsortium bilades enkom för upphandlingen. Konsortiet bestod av Göteborg Energi AB, MIT 
Energi AB, Slitevind AB, Sydkraft AB och Vattenfall AB. Förutom de 15 verken som levererades, ingick rätten 
att utlösa optioner för köp av ytterligare, dock högst, 200 vindkraftverk i avtalet. Optionsrätten kunde överlåtas 
till andra svenska parter (Örtegren, 1996).  
26 År 1998 bilades Energimyndigheten för att implementera omställningsprogrammets både kortsiktiga och 
långsiktiga åtgärder. Dessförinnan hade energiärenden handlagts av NUTEK. 
27 Målet på 0,5 TWh årlig vindelsproduktion uppnåddes i juni 2001 (Regeringens prop. 2002/03:1). Målet 
uppnåddes inte i faktisk produktion, utan i beräknad elproduktion, baserat på de vindkraftverk som beviljats 
investeringsstöd. Det faktiska målet, i form av installerade vindkraftverk, nåddes i december 2002 
(Energimyndigheten, 2002b).  
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samma som tidigare. Dock tillkom och förstärktes områdena akustik och sociotekniska 
aspekter (Thor, 1998). En av anledningarna till förskjutningen mot sociotekniska frågor var 
uppdraget att adressera problematiken kring konkurrerande markanvändningsintressen och 
lokalisering i fjäll- och havsmiljö (Energimyndigheten, 2001b). Programmet tilldelades 15,6 
miljoner kronor per år fram till 2001. Övriga insatsområden för vindkraft som identifierades 
förutom teknikutveckling och attityder var: Elnät, meteorologi, vindenergikartering, djup- och 
bottenförhållanden till havs, utpekande av riksintressen, djur och natur, tillståndsförfarande, 
utbildning och säkerhetsfrågor (Energimyndigheten, 2000a). 

Under år 2000 tillkom även den så kallade 9-öringen. 9-öringen var ett tillfälligt bidrag på 
nio öre per kilowattimme, som introducerades i avvaktan på det nya långsiktiga systemet med 
elcertifikat. Stödet gavs till el producerad i småskaliga elproduktionsanläggningar med en 
effekt om högst 1 500 kW (Energimyndigheten, 2000b). Den som köpt el från småskaliga 
anläggningar kunde ansöka om bidraget. Det behövdes ett giltigt avtal mellan köparen och 
innehavare av anläggningen om inköp av el och att stödet i sin helhet skulle komma 
innehavaren tillgodo. Stödet infördes efter en upphandling av småskalig elproduktion av 
Affärsverket svenska kraftnät, som bedömde att det fanns behov av ytterligare stöd till 
småskalig elproduktion. Upphandlingen var ett regeringsuppdrag med syfte att skapa 
enhetliga inköpsförhållanden för småskalig elproduktion, efter det att den så kallade 
mottagningsplikten upphörde i november 1999, se avsnitt 4.2.2 (Ds 2000:20). Upphandling 
pågick under den tid som leveranskoncessionen skulle ha gällt ytterligare enligt tidigare 
bestämmelser (dvs. ett år, från november 1999 till december 2000). Det genomsnittliga priset 
för vindkraft låg under anbudsperioden på 13-14 öre/kWh (Dir. 2000:56). 
 
 
4.3.2 Sammanfattning av styrmedlens inriktning och syften samt utbetalade 
statliga medel 
 
De implementerade styrmedlen kan delas in fyra grupper: (i) Forskning, utveckling och 
demonstration, (ii) investeringsstöd, (iii) andra kostnadssubventionerande åtgärder och (iv) 
stöd till elproduktion, se tabell 4.2.  
 
Tabell 4.2 Typ av styrmedel riktade mot vindkraft. 
Typ av styrmedel 
FoUD 
 
 
Vindkraftsprogrammen 
 
Energiteknikfonden 
 

Investeringsstöd 
 
 
Investeringsstöd 

Andra kostnads-
subventionerande åtgärder 
 
Teknikupphandling 

Stöd till 
elproduktion 
 
Miljöbonus 
 
9-öringen 
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Källa: Persson (2000)

Teknikutvecklande styrmedel 
Sammanfattningsvis har teknikutveckling stötts och säkrats genom två stora omfattande 
program: Vindkraftsprogrammen och Energiteknikfonden. Totalt har 570 MSEK betalats ut 
till Forskning, utveckling och demonstration under åren 1975 till år 2000, se figur 4.2. En stor 
andel av medlen utbetalades under 1970-talet och tidigt 1980-tal och finansierade utveckling 
och demonstation av de två storskaliga försöksanläggningarna Maglarp och Näsudden I. 
Programmen har resulterat i utveckling av prototyper, några demonstrationsprojekt, kunskap 
och fortsatt FoU och demonstration av storskaliga vindkraftverk. 

Vindkraftsprogrammet har haft till huvuduppgift att stödja teknikutveckling genom att 
bygga upp kunskap och kompetens, utveckla teknik för storskalig vindkraft och teknik för att 
sänka kostnader. Vindkraftsprogrammet har framförallt varit koncentrerat till grundforskning 
och kunskapsuppbyggnad inom områdena vindkraftmeteorologi, vindunderlag och prestanda, 
aerodynamik, och el- och reglerteknik. Tidigare var forskningen mer inriktad på tekniska 
frågor för att nu även inkludera problemområden såsom akustik, miljöfrågor och 
sociotekniska aspekter som acceptans (Energimyndigheten, 2001b). Programmets verksamhet 
har inte varit fokuserad på att skapa en inhemsk vindkraftsindustri, även om förhoppningar 
om att stödja utvecklingen av en sådan har funnits.  

Energiteknikfonden har subventionerat teknikutveckling genom bidrag till projekt som 
syftat till att påvisa tekniken och dess tillförlitlighet, pröva och tillämpa tekniken och få 
erfarenheter från drift av vindkraftstekniken. Dessa projekt har i många fall har utvecklats 
tillsammans med vindkraftsbranschen. Projekt finansierade via Energiteknikfonden har rört 
teknik utvecklad inom ramen för vindkraftsprogrammen. Även annan teknik, såsom 
vindkraftverk utvecklade och producerade i Danmark till exempel, har ingått i projekt 
finansierade genom Energiteknikfonden. 
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Figur 4.2 Statliga stöd till forskning, utveckling och demonstation av vindkraft genom 
vindkraftsprogrammen och Energiteknikfonden. Beräkningarna är baserade på data från 
Energimyndigheten, omräknade till priser för år 2000 (IEA, 2001).  
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Källa: Persson (2000) & Lundström (2002)

Stöd till vindkraftverk 
Investeringsstöd har funnits i två omgångar. Syftet har varit att stimulera spridning av 
vindkraft på marknaden genom att reducera investeringskostnaderna. Det första 
investeringsstödet löpte mellan 1991 och 1996 och gavs till vindkraftverk med en effekt på 
minst 60 kW. Investeringsstödet uppgick ursprungligen till 25 % av investeringskostnaden 
och skulle räcka till 110 MW installerad effekt (NUTEK, 1992). Nivån höjdes 1993 till 35 % 
av investeringskostnaden (NUTEK, 1995) Ursprungligen avsattes 240 MSEK, se figur 4.3. 
1995 kom ett tilläggsanslag om 100 MSEK. Alla medlen intecknades (Aronsson, 1996). Stöd 
beviljades till totalt ca 350 stycken vindkraftverk, vilket motsvarar ungefär 110 MW 
installerad effekt (Lundström, 2002). 

Det andra investeringsstödet, mellan 1998 och 2002, har syftat till att öka den årliga 
elproduktionen från landbaserad vindkraft med 0,5 TWh inom denna period.  Bidraget ges till 
vindkraftverk på minst 200 kW och uppgick till 15 % av investeringskostnaden. År 2002 
sänktes nivån till 10 % (Ds 2000:20). 270 miljoner kronor avsattes för ursprungligen för 
programmet. Ytterligare 80 miljoner tillkom under år 2000 (Persson, 2000). Totalt betalades 
283 MSEK ut under perioden, se figur 4.3. Stödet gavs till totalt 374 stycken vindkraftverk, 
vilket motsvarade 290 MW installerad effekt (Lundström, 2002). De 374 vindkraftverken 
beräknas producera sammanlagt 0,66 TWh årligen (Energimyndigheten, 2002b). Målet för 
stödet uppnåddes med andra ord.  

I ett försök att stimulera spridning och öka den installerade effekten i Sverige genomfördes 
en teknikupphandling mellan 1995 och 1996. Projektet resulterade i 15 stycken levererade 
verk med en effekt på 600 kW från danska Bonus Energy AS (Örtegren, 1996). För projektets 
genomförande (arvoden, omkostnader, resor etc.) uppgick notan till NUTEK på närmare 1 
miljon kronor (ibid.) 
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Figur 4.3 Utbetalda investeringsstöd till vindkraftverk fram till år 2000. Stödet har funnits i två perioder: 
1991-1996 och 1998-2002. Utbetalningarna har förskjutits mot slutet av programmen. Beräkningarna 
är baserade på data från Energimyndigheten, omräknade till priser för år 2000 (IEA, 2001). 
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Stöd till elproduktion 
Två styrmedel som subventionerat vindelsproduktion har funnits. Miljöbonusen, introducerad 
1994, med syfte att reducera kostnaderna för el producerad med vindkraft. Miljöbonusen, som 
motsvarar elskatten för hushåll, uppgick till 9 öre/kWh vid införandet och till 16,2 öre/kWh år 
2000 (Ds 2000:20). Totalt har 232 MSEK betalats ut i form av miljöbonus  mellan 1994 och 
år 2000.28 

År 2000 infördes det temporära bidrag 9-öringen (9 öre/kWh) för elproduktions-
anläggningar med en effekt under 1 500 kW. Syftet var att sänka kostnaden för vindkrafts-
producerad el och att förbättra ekonomin för småskaliga producenter. 
 
 

4.4 Metoder för utvärdering av styrmedelsinsatser 
 
För att få till stånd en teknik- och marknadsutveckling av ny energiteknik, är man beroende av 
en förståelse av marknaden, teknikens speciella karaktär och interaktionen mellan teknik, 
marknadsaktörer och policy (Neij, 1999). Utvärderingar av styrmedel är ett viktigt instrument 
för generation av kunskap om energisystemens förändringar som kan ligga till grund för 
kommande policybeslut (Vedung, 1998).  

I följande kapitel sammanställs och diskuteras utvärderingar som gjorts av de styrmedel 
som diskuterats i avsnitt 4.3.29  De utvärderingar som avses har sammanställts och numrerats i 
tabell 4.3. Samma nummer förekommer i texten för att underlätta läsningen. De utvärderingar 
som diskuteras i avsnittet åsyftar utvärderingar av styrmedel som implementerats mellan 1975 
och år 2000 på programnivå. Utvärderingar och uppföljningar av enskilda projekt, såsom 
demonstrationsprojekt, eller delprogram inom ramen för de övergripande programmen berörs 
inte. Som synes i tabell 4.3 har inte varje styråtgärd utvärderats. 

                                                 
28 Summan har beräknats utifrån skattesatserna för elkraft i Södra Sverige (Riskskatteverket, 2002) och statiskt 
över vindkraftsgeneration (Energimyndigheten, 2000c). 
29 Med begreppet utvärdering menar vi noggrann efterhandsbedömning av pågående eller avslutade 
styrmedelsinsatser, fri tolkning av Evert Vedungs definition (Vedung, 1998). 
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Tabell 4.3 Sammanställning av utvärderingar av styrmedelsprogram mellan 1975 och år 2000. 
 

 Program Utvärdering År Utvärderare 
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75

 →
 

Vindkraftsprogrammen2 
 
 

I 
 
 
 
 
II 
 
 
 
 
III 

Värdering av insatserna inom 
vindenergiområdet. Rapport från ett av 
DFE utlagt värderingsuppdrag. (DFE 
rapport nr 18) 
  
Vindkraft – resultat och slutsatser från 
det svenska vindenergiprogrammet   
 
 
 
Utvärdering av vindkraftsprogrammet –
VKK 

1979 
 
 
 
 
1985 
 
 
 
 
2001 
 

Erik Moberg Konsultbyrå AB1 
för Delegationen för 
energiforskning  
 
 
Statens Energiverks 
elteknikbyrå, Studsvik 
Energiteknik AB, 
Teknikgruppen AB 
 
B. Maribo Pedersen 
Esa Peltola 
Lars Walfridsson 
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- 
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19

88
 →

 

Stöd till tillämpad 
teknikutveckling och 
demonstration 

IV 
 
 
V 
 
 
 
 
 

Utvärdering av stödet till solvärme och 
vindkraft. (NUTEK R 1993:30)3  
 
Energiteknikfonden. En analys av 
satsningar och bidrag till utveckling ur 
ett marknadsperspektiv (NUTEK R 
1994:43)3  
     

1993  
 
 
1994 
 
 

Peter Lund1 
 
 
CGM Rationell Planering AB, 
Andergia AB 
 

Investeringstöd, 
1991-1996 
 

IV 
 
 
VI 
 
 
 
VII 
 
 
 
VIII 

Utvärdering av stödet till solvärme och 
vindkraft. (NUTEK R 1993:30) 3  
 
Utvärdering av insatser till omställning 
av energisystem, en konsultstudie 
(NUTEK R 1993:32) 3.  
 
Utvärdering av stödet till 
biobränsleeldad kraftvärme samt 
vindkraft (NUTEK R 1993:29) 3. 
 
Utvärdering av investeringsstöd till 
vindkraft och solvärme 1991-1996 3  

1993 
 
 
1993 
 
 
 
1993 
 
 
 
1996 

Peter Lund1 
 
 
M. Hedvall, P. Steen, M. 
Stenström (FOA) 
 
 
CGM Rationell Planering AB, 
Andergia AB. Nordiska 
Ledningsgruppen AB 
 
Ulf Aronsson (Price 
Waterhouse1) 

In
ve

st
er

in
gs

st
öd

 
til

l v
in

dk
ra

ft 

Investeringsstöd, 
1998-2002 

  
 

  

 Teknikupphandling 
1995-1996 

IX Teknikupphandling av vindkraftverk. 
En sammanställning av erfarenheter 
och slutsatser  

1998 Okänd 

Miljöbonus 
1994-  

 Har ej utvärderats4   
9-öringen 
2000-  

 Har ej utvärderats4   
 
Kommentarer till uppgifterna i tabellen: (1) enmansutredningar, (2) inkluderar Vindkraftskonsortiet (VKK) 
mellan 1994-1998 och Vindkraftsprogrammet  (VKK) mellan 1998-2001, (3)  uppdragsgivare NUTEK, (4) 
programmets verksamhet har ej utvärderats. 
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4.4.1 Utvärderingstyper  
 
De styrmedelsprogram som diskuterats i förgående kapitel har utvärderats vid ett antal 
tillfällen sedan 1979. Utvärderingarna har skiftat i omfång och inriktning. Olika 
analysmetoder har även använts. Exempelvis kan man skilja emellan:30  
 

• Insatsanalys                - Vilka insatser gjordes för att förverkliga målet? 
 
• Effektanalys    - Vad blev resultatet av insatserna? Vilka effekter har uppstått? 

 
• Orsaksanalys    - Vilka faktorer har påverkat resultatet?     

 
• Processanalys    - Hur genomfördes insatserna? Hur relaterar de till effekterna? 

 
• Måluppfyllelseanalys - På vilket sätt förhåller sig resultaten till målen? 

 
• Effektivitetsanalys  - Var insatserna effektiva? Vilka alternativa insatser skulle 

   förverkliga målen på ett effektivare sätt? 
 

I den här studien har vi valt att utgå från ovanstående definitioner av de olika 
utvärderingstyperna vid granskningen av de aktuella utvärderingarna, se tabell 4.4. Utav de 
utvärderingar vi har granskat, är att endast någon enstaka utvärdering som explicit anger 
vilken/vilka metoder man använder i sin värdering. Vi har bedömt att sju av de nio 
utvärderingar som gjorts, innehåller någon form av värdering av effekter. Omdömet baseras 
på att dessa utvärderingar innehåller en bedömning och värdering av de effekter och resultat 
de genomförda insatserna har fått. Denna tolkning innebär en osäkerhet som bör nämnas, då 
programmets effekter riskerar att tydas som resultat av styrmedlet ifråga. Ett sådant samband 
är inte självklart.  

 
Tabell 4.4 Utvärderingarnas inriktning med avseende på analystyp.  

          Utvärdering 
                         Nr 
Typ                        

I II III IV V VI VII VIII IX 

Insatsanalys x x x      x 

Effektanalys x x  x x x x x  

Orsaksanalys    x x x x x  

Måluppfyllelseanalys x  x   x x   

Processanalys   x     x  

Effektivitetsanalys         x 

 

                                                 
30 För typindelning, se till exempel Vedung (1998) eller planen för utvärdering av 1997 års omställningsprogram 
(Ds 2000:14).  
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Flertalet av utvärderingarna innehåller en måluppfyllelseanalys och/eller förklaringar av 
effekternas orsaker. Som framgår av tabellen förekommer ofta flera analystyper i en och 
samma utvärdering, som kombineras och överlappar varandra. Effektanalys har inte alltid 
varit den primära utvärderingsanalysen, utan den kan ha varit ett komplement till exempelvis 
måluppfyllelseanalysen som i Värdering av insatserna inom Vindenergiområdet - Rapport 
från ett av DFE utlagt värderingsuppdrag (I). 
 
4.4.2 Genomförda utvärderingar och deras inriktningar31 
 
Vindkraftsprogrammet 
Vindkraftsprogrammet har utvärderats tre gånger sedan starten 1975. År 1979 gjordes den 
första utvärderingen Värdering av insatserna inom Vindenergiområdet - Rapport från ett av 
DFE utlagt värderingsuppdrag (I). Utvärderingen var primärt en måluppfyllelseanalys och 
utgick från de energipolitiska mål som styr programmet och hur målet att senast 1985 ha 
beslutsunderlag för eventuell storskalig satsning på vindkraft skulle nås. Inom ramen för 
utvärderingen gjordes dels en insatsanalys där vindkraftsprogrammets insatser dittills 
beskrivits och dels en variant av effektanalys. Effektanalysen avsåg inte i första hand de 
insatser som gjorts, utan vilka effekter fortsatta insatserna bör och kunde få i framtiden. 
Eftersom rapportens fokus låg mer på hur de energipolitiska målen skulle uppfyllas och inte 
på hur målen hade nåtts, har rapporten mer drag av utredning än utvärdering.  

Den andra utvärderingen utfördes 1985, Vindkraft - Resultat och slutsatser från det 
svenska vindenergiprogrammet (II) av Statens energiverk med flera och var en utvärdering av 
Vindkraftsprogrammet mellan 1975 och 1984. Det övergripande syftet även i denna 
utvärdering var att ta fram planeringsunderlag inför fortsatta insatser och ta fram 
beslutsunderlag inför fortsatta satsningar på vindkraft i det svenska kraftsystemet.  Förutom 
en redogörelse för vindkraftsteknikens utveckling och både historiskt och internationellt, 
innehöll utvärderingen en genomgång av programinsatserna och en bedömning av de resultat 
och effekter som insatserna hade fått och kunde få. Effektanalysen var fokuserad på resultaten 
från försöksanläggningarna Maglarp och Näsudden I. Programmets aktiviteter under perioden 
rörde i första hand utveckling, tillverkning och drift av dessa prototyper. Exempelvis 
bedömdes att vindkraft kunde bli ett kostnadseffektivt alternativ till kolkondens på sikt 
(Statens energiverk, 1985). 

År 2001 utvärderades vindkraftsprogrammet i Utvärdering av vindkraftsprogrammet – VKK 
(III). Utvärderingen behandlade programmets verksamhet under perioden 1998-2001 och 
syftade till att bedöma programverksamhetens kvalitet och relevans. Utvärderingen var en 
måluppfyllelseanalys där även programmets genomförande och ledning bedömdes. 
Vindkraftsprogrammets insatser inom programmets olika verksamhetsområden analyseras 
utifrån programmålen: (i) Utveckla vindkraftsteknik, (ii) kostnadseffektivt och miljömässigt 
utnyttja vindkraft i kraftsystemet, (iii) utbilda licentiater och doktorer, samt (iv) aktivt 
deltagande i internationell forskningssamverkan.  

 
                                                 
31 Se tabell 4.3. 
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Stöd från Energiteknikfonden 
Stöd till vindkraftteknisk utveckling från energiteknikfonden har utvärderats två gånger.32 
Första rapporten var Utvärdering av stödet till solvärme och vindkraft från 1993 (IV). 
Rapporten var underlag till NUTEKs Energirapport från samma år. Utvärderingen 
innefattade omställningsprogrammets stöd till både vindkraft och solvärme. Vad gäller 
stöden till vindkraften utvärderades både effekterna från energiteknikfonden och 
investeringsstödet i rapporten. De effekter som bedömdes härleddes inte till respektive 
styrmedel utan det är de sammantagna effekterna som värderades. Utvärderingen bedömde 
effekter på marknadsintroduktion och spridning som stöden fått och kunde tänkas få i 
framtiden.  Orsaker till effekterna och dess utveckling diskuteras i relation till bedömningar 
om marknadsutvecklingen för vindkraft både i Sverige och internationellt.  

År 1994 utfördes ytterliggare en utvärdering av Energiteknikfonden; Energiteknikfonden. 
En analys av satsningar och bidrag till utveckling ur ett marknadsperspektiv (V), underlag 
till Energirapport 1994. Utvärderingen avsåg stöd från fonden till olika 
verksamhetsområden, varav vindkraft var ett. Syftet var att belysa fondens bidrag till 
marknadsutveckling, genom analys av marknaden och marknadsaktörernas uppfattning och 
beteende. Stödets effekter förklarades med olika orsaker som bedömdes ha bidragit till 
respektive motverkat marknadsutvecklingen inom respektive område.  

 
Investeringsstödet till vindkraft 
Det första investeringsstödet till vindkraft har utvärderats fyra gånger, varav tre gånger under 
1993 då det övergripande omställningsprogrammet utvärderades från olika perspektiv. 
Investeringsstödet ingick i tre av dessa studier, varav den ena har nämnts ovan (Utvärdering 
av stödet till solvärme och vindkraft). Vidare utvärderades stödet i Utvärdering av insatser 
till omställning av energisystem (VI) av Hedvall med flera (FOA) och i Utvärdering av 
stödet till biobränsleeldad kraftvärme samt vindkraft (VII) utförd av ett CGM Rationell 
Planering AB. Alla dessa tre ingick som underlagsrapporter till Energirapport 1993.  

I FOA- utvärderingen Utvärdering av insatser till omställning av energisystem (VI) var 
syftet att undersöka dynamiken i utvecklingsprocessen och utreda om stödet bidragit till att 
etablera teknik som kan leda till att de långsiktiga energipolitiska målen nås. Utvärderingen 
var inte begränsad till vindkraft, utan investeringsstöden till solvärme och biobränsleeldade 
kraftvärmeverk, samt programmet för effektivare energianvändning utvärderades i samma 
rapport.  

Syftet med konsultrapporten Utvärdering av stödet till biobränsleeldad kraftvärme samt 
vindkraft (VII) var att klarlägga marknadens agerande till följd av stöden och om detta 
bidragit till en teknikutveckling om leder till ökad marknadsintroduktion av vindkraft. 
Utvärderingen utgick från en tolkning av det energipolitiska målet från 1991 att vindkraften 
på sikt utvecklas till en konkurrenskraftig teknik. För att bedöma hur stödets insatser förhöll 
                                                 
32 Stöd till vindkraft från energiteknikfonden har i många fall gått till branschgemensamma projekt ledda av 
Elforsk  (tidigare Kraftföretagens Vindkrafts AB).  Elforsks vindkraftsprogram bedöms i den senaste utvärderingen 
av vindkraftsprogrammet (III). Elforsk har själva inte gjort någon utvärdering av sin vindkraftsverksamhet, däremot 
finns uppföljningar i form av verksamhetsredovisningar, som t ex Slutredovisning för Branschgemensamt program 
för vindkraft 1998 från 1999.  
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sig till målet gjordes en effektanalys av stödets resultat. Orsaker till stödets effekter 
diskuteras från ett aktörsperspektiv � dvs. med faktorer som marknadsaktörerna anser 
påverka resultatet av investeringsstödet.  

År 1996 utvärderades hela det första investeringsstödsprogrammet som löpte mellan 1991 
och 1996 i Utvärdering av investeringsstöd till vindkraft och solvärme 1991-1996 (VIII). 
Syftet var att analysera effekterna av investeringsstödet. I syftet formulerades även 
utvärderingens användning � nämligen att återföra erfarenheter inför eventuella framtida 
investeringsstöd och vara underlag till NUTEKs rapportering till regeringen. Förutom en 
effektanalys innehöll utvärderingen en processanalys där NUTEKs handläggning utvärderas.  
 
Teknikupphandlingen 
För teknikupphandlingen av vindkraftverk, som genomfördes mellan 1995 och 1996 gjordes 
en uppföljning i samband med att projektet avslutades, presenterad i rapporten 
Teknikupphandling av vindkraftverk: Slutrapport. 1998 utvärderades teknikupphandlingen i 
Teknikupphandling av vindkraftverk. En sammanställning av erfarenheter och slutsatser 
(IX). I rapporten redovisas de insatser som genomfördes etapp för etapp med inslag av 
processanalys. Utvärderingen innehöll även en effektivitetsanalys där utvärderaren diskuterar 
om insatserna kunde ha genomförts annorlunda för att nå målet att öka vindkraftsandelen av 
energiproduktionen. Alternativa styrmedelsinsatser såsom tekniktävling och informations-
insatser benämns i rapporten.  
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4.4.3 Utvärderingar av introduktion och spridning av vindkraftsteknik 
 

I detta avsnitt undersöker vi närmare hur man i de ovan beskrivna utvärderingarna har 
utvärderat introduktion och spridning av vindkraft.33 I kapitel 2 identifierade vi de tre 
områdena teknikutveckling, kostnadsutveckling och aktörsutveckling, såsom viktiga för att 
beskriva effekterna av styrmedelsinsatser på utvecklingen av vindkraftsystemet. Hur har 
effekter av styrmedelsinsatserna utvärderats? Har aktörer, teknikutveckling, och 
kostnadsutveckling utvärderats? Liknar utvärderingskriterierna de indikatorer vi identifierade 
i kap. 2? I tabell 4.5 beskriver vi i korthet hur kriterier som liknar de indikatorer vi har 
identifierat använts i bedömningen av styrmedlens utfall.  
 

       Tabell 4.5 Utvärderingarnas inriktning och struktur. 

               Utvärdering 

Indikatorer 

I II IV V VI VII VIII 

Teknikutveckling  x   x  x 

Kostnadsutveckling x x x  x  x 

Utveckling av aktörer x x x x x x  
 
Kommentarer till utvärderingarna: 
 (I) Kostnadsutveckling bedöms i termer av lönsamhet. Analysen utgår från ett 

lönsamhetsvillkor där vindkraftens produktionskostnader ställs mot alternativa kostnader 
baserade på att vindkraft inte införs i det svenska energisystemet. Olika aktörers medverkan 
i programmet berörs. 

 (II) Förutom bedömning av tekniska erfarenheter, kostnader och kompetens, diskuterades 
utveckling av stora vindkraftverk, allmänhetens attityder och merkostnader för integration i 
kraftsystemet bedömdes. Även miljöstörningar och risker, markanvändning, lokalisering, 
och lokalisering till havs diskuterades, dock på generella grunder och inte som resultat från 
vindkraftsprogrammets insatser. 

(IV) Stödets effekter bedömdes utifrån investeringskostnader, installerad effekt, aktörernas 
agerande och marknad introduktionens tidsdynamik. Även marknadspotential bedömdes 
med utgångspunk i elpriser, potentiell effekt (TWh/år), kostnader och stöd. 

(V) Marknadsutvecklingen bedömdes utifrån kunskapsspridning, marknadsförhållanden, 
marknadsaktörer och resultatspridning. 

(VI) I lönsamhetsbegreppet inkluderas förutom företagsekonomiska aspekter, miljöpåverkan, 
försörjningstrygghet, tillförlitlighet och kunskap. Kompetensspridning och uppbyggnad 
bedöms utifrån produktutveckling, lärande, demonstration av lönsamhet. 

(VII) Effekterna av investeringsstödet bedöms genom analys av marknadsaktörernas upplevelser 
av stödet och deras teknikval.  

(VIII) Utvärderingen är i första hand en ekonomisk analys av investeringsstödets effekter på 
kostnadsutvecklingen och lönsamheten i vindkraftsinvesteringar. Tekniska aspekter av de 
installerade vindkraftverken berörs endast allmänt.  

 

                                                 
33 Vi är intresserade av effektanalyserna (i vid mening) i utvärderingarna, därmed faller utvärderingarna III och 
IX bort. Med effektanalys avses en granskning av styrmedlens resultat, närmare bestämt dess utfall � dvs dels 
vad som händer när bidraget, regeln, tjänsten etc. når slutmottagaren och dels effekter av slutmottagarens 
åtgärderna (Vedung, 1998).    
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Indikatorer för effektanalys i utvärderingar av vindkraftsprogrammen 

Utvärdering (I) 

I den första utvärderingen av vindkraftsprogrammet (I) avsåg effektanalysen inte i första 
hand de insatser som gjorts, utan vilka effekter fortsatta insatserna bör och kunde få i 
framtiden för att uppfylla de energipolitiska målen. Utvärderingen diskuterade hur 
osäkerheter i framtida lönsamhet har eller kan reduceras. Exempelvis behandlades beräkning 
av serieproduktionskostnad, risker med fullskaleprototyper och utnyttjande av internationellt 
material för reduktion av osäkerheter för produktionskostnad. 

För reduktion av osäkerheterna kring kraftsystemet utformning diskuteras bland annat de 
aktörer och deras verksamhet som varit engagerade i vindkraftsprogrammet dittills.  
 
Utvärdering II 
Den andra, och mer omfattande utvärderingen Vindkraft - Resultat och slutsatser från det 
svenska vindenergiprogrammet (II) utvärderade programmets effekter på teknik- och 
kostnadsutveckling utifrån resultaten från utvecklingen, konstruktionen och driften av 
demonstationsanläggningarna Maglarp och Näsudden. Ett flertal indikatorer för 
teknikutveckling, såsom energiproduktion, tillgänglighet, drift och underhåll beskrevs. 
Kostnadsberäkningar baserades på:  
 

• Anläggningskostnad � dvs. aggregat, byggherrekostnad (projektledning, 
   markundersökning, kontroll och provning), ränta under byggtiden.  

• Projektkostnad � dvs. anläggningskostnad plus konstruktion/verktyg, utvärdering 
och nätförstärkning.  

• Års- och energikostnad � dvs. kapitalkostnad samt drift- och underhåll.  
 

Betydelsen av olika aktörers involvering i programmet utvärderades utifrån kriteriet: 
Inhemsk kompetens – fördelat på tillverkningsindustri, kraftföretag, konsultföretag och 
forskningsinstitutioner. Dessutom studerades resultat av studier av allmänhetens attityder 
som gjorts dels före prototyperna Maglarps och Näsuddens tillkomst och dels sedan 
anläggningarna varit i drift en tid. 
 
 
Indikatorer för effektanalys i utvärderingar av Energiteknikfonden 

Utvärdering IV 
I den gemensamma utvärderingen av energiteknikfonden och investeringsstödet av Peter 
Lund (IV) utvärderades effekterna av programmen med avseende på: Installerad effekt, 
tidsdynamik i marknadsintroduktion, aktörer, investeringskostnader. Olika analysmetoder har 
använts för analys av det empiriska materialet. Författaren har gjort så kallade 
penetrationsanalyser med hjälp av en diffusionsmodell, kompletterad av 
kostnads/nyttoanalyser. Aktörsutveckling bedömdes utifrån kriterierna: (i) Mottagare av stöd 
och (ii) fördelning av marknadsandelar mellan olika aktörer. 
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Utvärdering V 
Den andra utvärderingen av energiteknikfonden (V) hade ett tydligt aktörsperspektiv. Dels 
karaktäriserades vindkraftsbranschen � dvs. aktörer på marknaden � och fondens alla projekt 
sedan 1988 och dels utvärderades stödets effekter med avseende på kunskapsspridning och 
resultatspridning av stödets projektresultat bland aktörerna. Materialet som utvärderas består 
till största del av intervjuer med aktörer på marknaden, i första hand med 
vindkraftstillverkare i Sverige och agenter för danska tillverkare.  
 
 
Indikatorer för effektanalys i utvärderingar av investeringsstödet 

Det första investeringsstödet till vindkraft, 1991-1996, har utvärderats fyra gånger. De 
innehåller alla bedömningar av programmets resultat och effekter. I Utvärdering av stödet till 
solvärme och vindkraft (IV) bedömdes stödets effekt på marknadsutveckling, se ovan. 
 
Utvärdering VI 
I Utvärdering av insatser till omställning av energisystem (VI) utvärderas bland annat studier 
av kompetensspridning och kompetensuppbyggnad bland aktörer på marknaden.   
 
Utvärdering VII 
I rapporten Utvärdering av stödet till biobränsleeldad kraftvärme samt vindkraft (VII) från 
1993 utvärderas stödets resultat från aspekten att stödet ska bidra till produktutveckling och 
spridning av vindkraftverk. Stödets effekter analyseras utifrån: 
 

• Installerad effekt 
• Fördelning av stöd mellan olika typer av mottagare  
• Stödets fördelning mellan olika tillverkare  
 

Orsaker till fördelningen diskuteras utifrån tillverknings- och leveransföretagens och 
köparnas erfarenheter av stödet. Stödets inverkan på målet utvärderades även i termer av 
�kunskapsläget hos anläggningsägare� och �teknikacceptans�. 
 
Utvärdering VIII  
I utvärderingen av investeringsstödet från 1996 (VIII) utvärderas stödets effekter på 
kostnadsutvecklingen för vindkraft. Den ekonomiska analysen innehåller: 
 

• Investeringskostnader och dess utveckling fördelat på tre storleksklasser för 
aggregaten (95-250 kW, 400-500 kW och  ≥600 kW) över tid. 

• Fördelning av investeringskostnad mellan olika leverantörer. 
• Lönsamhet i investeringar, baserad på nuvärdesanalys. 
 

För att bedöma de tekniska aspekterna av de installerade verken som fått stöd bedöms; i) 
det faktiskt produktionsutfall gentemot det beräknade utfallet och ii) tekniska problem såsom 
hindertid.  
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Sammanfattning 
Sammantaget har samtliga utvärderingar som bedömer styrmedlens effekt och resultat, belyst 
någon eller flera aspekter av teknikutveckling, kostnadsutveckling och aktörernas agerande, 
med varierad grad och inriktning. Emellertid kan konstateras att utvärderingarna inte har 
använt indikatorer som heltäckande beskrivit teknikutveckling, kostnadsutveckling och 
utveckling av aktörer för att analysera introduktion och spridning av vindkraft i ett 
systemtäckande syfte. Resultaten visar att valet av bedömningskriterier varierar kraftigt 
mellan de olika utvärderingarna och beror på vad man velat belysa. Exempelvis avser flertalet 
av bedömningarna styrmedlens framtida effekt på introduktion och spridning.  

Någon tydlig strategi för utvärderingar av de vindkraftpolitiska åtgärderna har inte funnits, 
varken vad gäller val av metod eller bedömningskriterier.34 Utvärderingarna har inte gjorts 
med den systematik, omfattning och frekvens som skulle vara önskvärd. Majoriteten av de 
utförda utvärderingarna gjordes på mitten av 1990-talet. Undantaget är år 1993 då de 
energipolitiska programmen utvärderades från olika perspektiv. Tre stycken av dessa 
utvärderingar inkluderade analyser av styrmedlen riktade mot vindkraft. Investeringsstödets 
och Energiteknikfondens inverkan på marknadsintroduktion av vindkraft, teknikutveckling 
och marknadsaktörernas agerande analyserades. Sammantaget gav dessa en helhetsbild av 
styrmedlens inverkan på teknik- och marknadsutveckling under tidigt 1990-tal.  

                                                 
34 Intressant att notera är att en tydligare strategi för utvärdering av energipolitiska styrmedel, med avseende på 
teknik- och marknadsutveckling, har tagits fram. År 2000 kom t ex ett förslag för utvärdering av 1997 års 
energipolitiska program, se Ds 2000:14. 
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5. Utveckling av vindkraftssystemet i Sverige 

  
 
 
 
 

Sammanfattning 
 
I detta kapitel studerar vi introduktion och spridning av vindkraft från 1970-talet till år 2000, utifrån 
ett sociotekniskt systemperspektiv, där teknik-, kostnads- och aktörsutveckling i Sverige studeras 
närmare. Utveckling och förändringar beskrivs utifrån de indikatorer som identifierades i kap.2, se 
tabell 5.1.  

Utformningen av vindkraftverk och utvecklingen av tekniska koncept i Sverige skiljer sig på flera 
punkter från den tekniska utformning som kommit att dominera internationellt. Teknikutvecklingen i 
Sverige, med stöd från FoU- och demonstrationsprogrammen, har i huvudsak skett med fokus på 
utveckling av tvåbladiga aggregat med flexibel utformning och tekniska lösningar såsom 
pitchreglering och mjukt nav, en utvecklingslinje som fastlades redan på 1970-talet. På den 
internationella marknaden har de horisontalaxlade, trebladiga vindkraftverken med växellåda, 
kommit att bli de mest framträdande. Det är även den sistnämnda typen av vindkraftverk som utgör 
majoriteten av de installerade vindkraftverken i Sverige. Utvecklingen av storlek på vindkraftverken 
skiljer sig också åt mellan Sverige och andra länder. Den dominerande teknikutvecklingen i Europa 
har karaktäriserats av uppskalning medan teknikutvecklingen i Sverige i huvudsak har fokuserat på 
stora vindkraftverk (över 1 MW) sedan 1970-talet. Utvecklingen av storleken på de i Sverige 
installerade vindkraftverken skiljer sig dock inte från utvecklingen internationellt.   
 Kostnaden för vindkraftverk har internationellt sätt minskat över tiden. Totalt sett har kostnaden 
för installerade vindkraftverk minskat med ca 20 % sedan mitten på 1990-talet. Vidare visar en 
jämförande studie att den svenska kostnadsutvecklingen för installerade verk i stort inte avviker från 
den danska. Kostnadsreduktionen av vindproducerad el är betydligt viktigare att studera än enbart 
kostnadsreduktionen av installerade vindkraftverk. Kostnadsutveckling för elproduktion för vindkraft 
har uppskattats i olika beräkningar. I en dansk rapport har den beräknade kostnaden för 
vindgenererad kraft minskat med ca 75 % i mycket vindrika områden. I en svensk rapport har 
Energimyndigheten beräknat att kostnaderna utan bidrag sjunkit från dryga 45 öre/kWh 1994 till 
närmare 35 öre/kWh 2000 (Energimyndigheten, 2001c).   

Under vindkraftens inledande decennier var vindkraftsaktörerna en begränsad skara i Sverige. De 
statliga FoU- och demonstrationsprogrammen involverade först och främst myndigheter, kraftbolag 
och företag såsom Saab-Scania, Karlskronavarvet och Kamewa AB, etablerade i bilindustrin, 
verkstadsindustrin respektive varvsindustrin. Å andra sidan fanns kommunala energibolag och små 
privata företag och individer som investerade i utveckling och installation av små vindkraftverk för 
lokalt eller privat bruk. Sedan dess har både antalet och variationen av aktörer ökat i takt med 
utbyggnaden av vindkraft i Sverige. Under 1990-talet blev kooperative ägarformer vanligare, 
internationella vindkraftstillverkare och återförsäljare etablerade sig i Sverige samtidigt som antalet 
professionella projekterare ökade. De tongivande marknadsaktörernas karaktär har kommit att 
förändrats från ideell till kommersiell i takt med att vindkraftsmarknaden har expanderat.  
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5.1 Inledning 
 
En första bedömning av en utveckling av vindenergisystems indikatorer, dess uppbyggnad, 
funktion, dynamik och koppling till andra energisystem i kap. 2 visar på ett relativt dynamiskt 
energisystem med miljömässiga fördelar, utrymme för teknisk utveckling, utrymme för en 
relativt snabb utvecklingstakt (på grund av vindkraftverkens relativt korta livslängd, samt 
utrymme för flertalet vindkraftsverk i energisystemet), utrymme för kostnadsreduktion för 
genererad kraft, och möjligheter att lätt integrera vindkraft i nuvarande elsystem. Dynamiken 
och utvecklingsmöjligheterna för aktörer och institutionellt ramverk är emellertid betydligt 
svårare att bedöma. Aktörerna som krävs för ett fungerande energisystem är många och 
utveckling av kunskap, acceptans och aktörsstruktur kan ta tid. En utveckling och spridning 
av vindkraftteknik skulle dock kunna gå förhållandevis snabbt.  
 I detta kapitel studeras introduktion och spridning av vindkraft mellan 1975 och 2000 
vidare utifrån indikatorerna som identifierats i kap. 2, se tabell 5.2. Emellertid måste man 
skilja på vindkraftverk tillverkade i Sverige och vindkraftverk installerade i Sverige. 
Teknikutvecklingen av vindkraftverk i Sverige har i huvudsak skett med fokus på utveckling 
av stora (över 1 MW), tvåbladiga aggregat med flexibel utformning. Dessa vindkraftverk hade 
dessvärre inte producerats kommersiellt fram till år 2000 (rapportens övre tidsgräns). Den 
övervägande majoriteten av de installerade vindkraftverken i Sverige utgörs istället av 
trebladiga, horisontalaxlade turbiner med växellåda, serieproducerade i framförallt Danmark. 
Eftersom endast ett fåtal vindkraftverk installerade i Sverige är utvecklade och tillverkade här 
avser indikatorerna ”prestanda” och ”icke-energirelaterade faktorer” i första hand de 
trebladiga vindkraftverken installerade i Sverige. Indikatorerna ”teknisk utformning” och 
”vindkraftverkens storlek” beskriver utvecklingen av svensktillverkade vindkraftverk och går 
också in på utvecklingen av de (icke-svensktillverkade) installerade vindkraftverken. 
Indikatorerna på kostnadsutveckling beskriver installerade vindkraftverk. Indikatorerna på 
aktörsutveckling inventerar aktörer, organisationer och institutioner som återfinns i de 
sociotekniska systemen för både de svensktillverkade vindkraftverken och de vindkraftverk 
som är installerade i Sverige. Studien av introduktion och spridning av vindkraftverk i Sverige 
gör inga anspråk på att vara heltäckande.  
 

  Tabell 5.1 Indikatorer för beskrivning av introduktion och spridning av vindkraftverk. 
 Beskrivning av sociotekniskt vindkraftsystem 
  

 

Tekniska utvecklingen Kostnadsutvecklingen Utvecklingen av aktörer 
och institutioner 

Teknisk utformning 
(tekniskt koncept) 

 

Kostnader för 
installerade 

vindkraftverk 
 

Aktiva aktörer 
(deras aktiviteter och 

beteende över tid 
och i viss mån 

kunskap) 

Vindkraftverkens storlek Kostnader för 
vindgenererad kraft 

Aktiva institutioner 
 

Vindkraftverkens 
prestanda  Samverkan mellan 

aktörer 

In
di

ka
to

re
r 

Icke-energirelaterade 
faktorer   
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5.2 Teknikutveckling 
 
Teknikutvecklingen av vindkraftverk i Sverige har i huvudsak skett med fokus på utveckling 
av stora (över 1 MW), tvåbladiga aggregat med flexibel utformning och tekniska lösningar 
såsom pitchreglering och mjukt nav - En utvecklingslinje som fastlades redan på 1970-talet. 
En stor del av den svenska teknikutvecklingen har skett i samarbete mellan industri, 
kraftbolag och forskningsinstitutioner med stöd från vindkraftsprogrammen och 
Energiteknikfonden. Det har även funnits (och finns) teknikutveckling av småskalig vindkraft 
i Sverige. Den har dock inte varit föremål för vare sig myndigheternas eller kraftbolagens 
intresse och har inte fått någon större del av de statliga medel som betalats ut till 
vindkraftteknikens utveckling. 
 Den svenska teknikutveckling skiljer sig från den internationella som har konvergerat 
sedan 1980-talet och idag är majoriteten av de kommersiellt producerade vindkraftverken 
trebladiga, horisontalaxlade och utrustade med växellåda och asynkrongenerator (Gipe, 1995; 
McGowan och Connors, 2000; Elforsk, 2000a). Dessa trebladiga, serieproducerade 
vindkraftverk (framförallt i Danmark) utgör som nämnt majoriteten av de installerade 
vindkraftverken i Sverige.  
  

5.2.1 Utformning av vindkraftverk 
 
Utformningen av ett vindkraftverk påverkar både kostnaden för vindkraftverket och 
produktionskapacitet. Ett vindkraftverks produktivitet beror även på vindtillgång. Dessa 
faktorer påverkar i sin tur kostnaden för vindgenererad elektricitet. Genom vindkraftverkets 
utformning kan verkets prestanda optimeras. Detta medför dock kostnader. Avvägningen 
mellan kostnader och prestanda är med andra ord mycket viktig för 
utformningen av vindkraftverk. Även om utformningen av 
kommersiella vindkraftverk har konvergerat under de senaste åren, 
finns olika synsätt på utformning. Diskussionen gäller i mångt och 
mycket hur lätt och flexibel en vindturbin kan bli, samtidigt som 
man vill minimera riskerna för påfrestning på och utmattning av 
komponenterna, till lägsta kostnad.   
     

Bladkonstruktion    
På den europeiska vindkraftsmarknaden har tre blad blivit standard. 
Tvåbladiga turbiner har funnits lika länge som trebladiga turbiner – 
dvs. sedan de moderna koncepten började att utvecklas på 1970-talet 
– dock utan att få samma kommersiella genombrott. I Sverige 
satsade man tidigt på tvåbladiga konstruktioner både inom och 
utanför ramarna för vindkraftsprogrammet. De båda storskaliga 
försöksanläggningarna Maglarp (1982-1993) och Näsudden I35 
                                                 
35 Näsudden I togs ur drift efter ett par år till följd av att sprickor i rotorbladen hade upptäckts. 

Figur 5.1 Ett svenskt 
demoverk och två danska 
kommersiella vindkraftverk. 
Bilden visar dettvåbladiga 
vindkraftverket Näsudden II  (3 
MW) i bakgrunden och två 
trebladiga Vestas verk (á 660 
kW) i förgrunden, placerade på 
Näsudden, Gotland.  
(Foto: Gunnar Britse, Källa: 
www.windpowerphotos.com) 



 49

(installerad 1983 och ersatt av Näsudden II 1993) var tvåbladiga, se figur 5.1. Under sent 
1980-tal utvecklade svenska Zephyr en mindre tvåbladig turbin, liksom Nordic Windpower.36  

Båda koncepten har för- och nackdelar. Fördelar med tvåbladiga vindkraftverk som ofta 
framhålls är att tvåbladiga vindkraftverk är lättare och mer kostnadseffektiva än trebladiga 
aggregat; en reduktion av antalet blad, från tre till två, innebär en minskad materialåtgång, 
vilket i sin tur innebär att en tvåbladig turbin är relativt lättare och materialkostnaden lägre än 
en trebladig turbin (Engström, 1996; 2001). Dessutom är det lättare att sätta ihop ett 
tvåbladigt aggregat. En tvåbladig utformning innebär dock en större ingenjörsutmaning. Ett 
tvåbladigt verk är inte lika symmetriskt som ett trebladigt, vilket gör det svårare att balansera 
(Engström, 1996). Det krävs goda kunskaper i bland annat aeroelasticitet för att kunna hantera 
vibrationer, vilka är svårare att undvika i ett tvåbladigt koncept (Thor och Montgomerie, 
2001). Vidare alstrar ett tvåbladigt verk högre ljud till följd av att det har ett högre varvtal än 
ett trebladigt verk (Sidén, 2002b). Ljudnivån kan reduceras genom till exempel bredare blad, 
vilket å andra sidan ökar vikten (ibid.).   

Det tvåbladiga konceptet har ännu inte fått något kommersiellt genombrott. Intresset för 
tvåbladiga turbiner verkar dock ha ökat något de senaste åren framförallt för offshore 
satsningar (Thor och Montgomerie, 2001). Danskarna, som även dominerar 
offshoremarknaden, bygger dock trebladiga vindkraftverk även för lokalisering till havs 
(Sidén, 2002a). Förutom svensk tillverkning (Nordic Windpower) är det bara tyska Nordwind 
som bygger stora tvåbladiga verk i Europa (Øhlenschlæger och Madsen, 1996).  

 

Nya bladmaterial 
Turbinbladen har genom åren tillverkats av olika av material såsom stål, aluminium, trä, 
glasfiberkomposit och kolfiberkomposit (Statens energiverk, 1985). Utvecklingen har gått 
från stela blad till dagens böjliga blad. Viktiga principer för val av material är 
utmattningshållfasthet och kostnad (ibid.). Av speciellt intresse är fibermaterial, såsom glas- 
och kolfibrer, som har god hållfasthet, miljötålighet och låg vikt vilket ökar effektiviteten och 
minskar utmattningen av vindkraftverk vid drift. Kompositmaterial som innehåller glasfibrer 
är ett vanligt material, bland annat på grund av dess goda hållfasthet och relativt låga pris 
jämfört med t ex kolfibrer (Thor och Montgomerie, 2001). Kompositmaterial med kolfibrer är 
hårdare och lämpar sig bättre i framförallt stora verk.37 Kolfiberblad är fortfarande dyrare per 
kW än glasfibrer, åtminstone upp till viss effektstorlek. Idag finns det tillverkare som delvis 
använder kolfibrer i sina blad, bland annat Vestas. I svenska demoanläggningen Näsudden II 
(3 MW), som togs i drift 1993, experimenterade man med avancerade tekniska lösningar. 
Bland annat användes kolfibrer i de kritiska fiberriktningarna. Näsudden III (3,5 MW) 
däremot – skrinlagt demonstrationsprojekt av windformertekniken (se nedan) – planerades 
enligt det trebladiga konceptet och med glasfibrer i bladen (ibid.). Saab Aerospace initierade 
ett projekt för utveckling av blad i kompositmaterial med kolfibrer för stora blad i storleken 
                                                 
36 Den första prototypen restes 1989 i Falkenberg (Wizelius, 1994). 
37 Blad av glasfiberkomposit har stor böjlighet, vilket medför en risk att bladen slår i tornet när verket är i drift. 
Detta utgör i normala fall inget problem eftersom konstruktionen anpassas till de böjliga bladen. Till exempel 
ökas vinkeln mellan torn och turbin. 



 50

50-60 meter 2002. Projektet baseras på företagets kompetens inom flygplansteknik 
(Landberg, 2002). 
 

Navtyper  
I huvudsak finns två principer för hur bladen är fästa i navet; stelt nav respektive mjukt nav. 
Idag är stelt nav vanligast förekommande, vilket innebör att bladen är stelt hopfästade i navet. 
Mjuka nav, vilket inbegriper både så kallade flappingnav och gungnav, är ingen spridd teknik 
då den lämpar sig för tvåbladiga verk och inte för trebladiga vindkraftverk. Gungnavet, även 
kallat teeternav eller gungbrädesnav, är den vanligaste typen av mjukt nav och används till 
exempel av svenska vindkraftstillverkaren Nordic Windpower. Gungnav innebär att bladen är 
förenade med huvudaxeln via en led och rotorbladen fungerar som en gungbräda där hårda 
vindstötar dämpas i navet, dock inte lika mycket som i ett flappingnav. Flappingnav innebär 
att bladen är individuellt fästa i navet. Flappingnav användes bland annat i Zephyrs verk38 
och tekniken används fortfarande av svenska Pitch Wind som tillverkar små vindkaftverk 
(Pitch Wind, 2001). 
 Mjuknavkonceptet har sin fördelar, som att lasterna på rotoraxeln och tornet reduceras. 
Men konceptet innebär fler komponenter vilket ökar riskerna för haveri och driftstopp. Det 
finns även andra problem såsom att risken för utmattningsskador på maskinfundamentet ökar 
till exempel39 (Thor och Montgomerie, 2001) . 

  I Sverige har man tidigt använt sig av mjuka nav, en satsning som gått hand i hand med 
valet av tvåbladiga turbiner. Exempelvis demonstrerades konceptet med mjuka nav redan i 
Maglarpsaggregatet år 1982 (CGM Rationell Planering AB, 1993). Tekniken från Maglarp 
övertogs senare av Nordic Windpower.  

 
Effektreglering 

Med effektreglering begränsas effekten vid höga vindstyrkor vilket minskar belastningen på 
vindkraftverket. Det finns två typer av effektreglering: Pitchreglering och stallreglering. 
Pitchreglering, eller sk bladvinkelreglering, är den vanligaste formen av effektreglering på 
marknaden idag eftersom stora tillverkare som Vestas och Enercon har pitchreglering i sina 
vindkraftverk även om fler tillverkare använder stallreglering. Tillsammans utgör Vestas och 
Enercon 30 % av världsmarknaden (BTM Consult, 2002). Den bladvinkelreglering som 
används idag är den sk aktiva pitchregleringen – dvs bladen vrids mekaniskt runt sin egen 
längdaxel för att begränsa effekten vid höga vindstyrkor (Wizelius, 1994). Pitchreglerade verk 
kan bättre utnyttja vinden när det blåser mindre eftersom de kan optimera bladvinkeln. 
                                                 
38 Dessvärre uppstod problem med tekniken. Lederna gick ofta sönder och krävde kontinuerliga reparationer 
(Thor och Montgomerie, 2001). 
39 För att minska lasterna på maskinhuset har Nordic Windpower utvecklat ett koncept med så kallad ”fri” 
girning, dvs. ett system som där maskinhuset tillåts göra små, dämpade rörelser i sidled (med gungnav skapas ett 
moment som vill vrida maskinhuset i sidled). Alla vindkraftverk är utrustade med girsystem som riktar in verket 
mot vinden. I stora och medelstora vindkraftverk är det vanligt med både girmotorer och girbromsar. De 
sistnämnda håller fast maskinhuset då motorerna inte får det att aktivt gira. Nordic Windpowers koncept har inga 
bromsar utan maskinhuset tillåts utföra små girrörelser (Ruin, 2002). 
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Pitchreglering ger en mindre varierad effektkurva40 än stallreglerade verk, men pitchreglering 
är dyrare, bl a för att det krävs ett styrsystem för regleringen (till exemepel elektrisk motor) 
(Larsson et al., 2000). 
 Stallreglering är en annan form av effektreglering som innebär att effektuttaget begränsas 
över en viss vindstyrka genom att bladvinkeln är fast inställd och att bladen ”stallar”, dvs en 
virvelbildning uppstår som får bladen att successivt tappa sin dragkraft (Elforsk, 2000a). 
Bland danska tillverkare (förutom Vestas) byggs de flesta vindkraftverk med stallreglering 
(Sidén, 2002b). Stallreglering är beräkningsteoretiskt komplicerad, eftersom det bland annat 
är svårt att beräkna de exakta stalleffekterna vid varierande vindstyrkor. Stallreglering har 
ansetts för osäker för stora vindkraftverk. Samlade erfarenheterna av stallreglering har dock 
ökat säkerheten i beräkningarna. Stallreglering är emellertid ovanligt i MW-klassen 
(Ackermann och Söder, 2000). Däremot finns en modifierad version av stallregelring på 
större verk, så kallad aktiv stallreglering, vilket innebär att bladen är justerbara för att 
”stallningen” ska åstadkommas vid rätt vindstyrka (Sidén, 2002b).  
 Vilken av principerna (stall eller pitch) som är effektivast är en avvägningsfråga mellan 
olika helhetslösningar. I Sverige har båda principerna för effektreglering använts. I början av 
1990-talet lanserade dessutom Zephyr ett vindkraftverk (250 kW) med passiv pitchreglering – 
där yttre halvan av bladet vrids när vinden ökar (Wizelius, 1994). Tillverkare av små 
vindkraftverk, som till exempel PitchWind och holländska Lagerwey har nått kommersiell 
framgång med vindkraftverk med passiv pitchreglering (Ruin, 2002).  
 

Direktdrivna generatorer 
Vindkraftverk är vanligen utrustade med växellåda som växlar rotorns låga varvtal, som 
typiskt varierar mellan 15 och 30 varv per minut, upp till ett varvtal anpassat till 
asynkrongeneratorn, mellan ca 1000-1500 varv per minut (Elforsk, 2000a). Under de senaste 
åren har en del tillverkare haft tekniska problem med växellådan, som dessutom är en dyr 
komponent (Sidén, 2002b). Ett fåtal tillverkare har istället satsat på direktdrivna generatorer, 
utan växellåda och kopplingar. En direktdriven generator är oftast en mångpolig 
synkrongenerator (se Fig. 5.2).  
 Den direktdrivna generatorn är inte ett nytt koncept. Under 1980-talet förekom 
direktdrivna generatorer, dock begränsade till små vindkraftverk (Statens Energiverk, 1985). 
En svensk tillverkare som idag använder sig av konceptet är PitchWind, tillverkare av små 
vindkraftverk med permanentmagnetiserad generator av synkrontyp (Pitchwind, 2001). 
PitchWinds generator bygger på teknik utvecklad i samarbete med Chalmers (Thor och 
Montgomerie, 2001). Tyska Enercon har serietillverkat direktdrivna generatorer med 
elektromagnetisering sedan 1992 (Enercon, 2002). Det avstannade Windfomerprojektet 
inkluderade utvecklingen av en ny synkrongenerator med permanentmagnetisering. 

                                                 
40 Den ideala vindeffektkurvan stiger brant till märkeffekt (vid ca 12 m/s) för att sedan plana ut i en horisontell 
linje. Effektkurvan för ett pitchreglerat aggregat följer den ideala vindeffektkurvan, medan effektkurvan för 
stallreglerade verk böjer av innan maximum har nåtts och efter att märkeffekten har nåtts böjer kurvan av nedåt 
(Wizelius, 1994). Dock kan de momentana effektvariationerna bli stora i pitchreglerade vindkraftverk med fast 
varvtal vid kraftig vind (Ruin, 2002). 
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Figur 5.2 Tre olika elektriska system som 
förekommer i vindkraftverk. Den första 
varianten är ett exempel på ett klassiskt 
danskt system utformat med växellåda, 
asynkrongenerator och konstant varvtal. 
Den andra varianten är ett exempel på en 
direktdriven synkrongenerator och 
frekvensomriktare, vilket ger variabelt 
varvtal. Konceptet används t ex av 
Enercon. Alternativ tre, är en variant av det 
första systemet. Nummer tre är försett med 
frekvensomriktare, vilket ger variabelt 
varvtal. Konceptet används av etablerade 
tillverkare såsom Vestas, Nordex och f.d 
Enron. 
(Källa:  Sidén, 2002a) 
 
AG = asynkrongenerator 
SG = synkrongenerator 
AC/AC = frekvensomriktare 

 Frågan är hur långt produktutvecklingen av direktdrivna generatorer för stora vindkraftverk 
i MW-klassen kan gå? En direktdriven generator är mindre mekaniskt komplicerad än en 
konventionell generator med växellåda. Men konstruktionen med kraftelektronik gör en 
direktdriven generator jämförelsevis mer komplicerad, enligt flera bedömare (Thor och 
Montgomerie, 2001). Konstruktionen och hanteringen av direktdrivna generatorer 
kompliceras även av storleken (Enercons nästa generations vindkraftverk har en 
generatoreffekt om 4,5 MW) och att utvecklingen blir dyr eftersom tekniken inte bygger på 
befintliga komponenter som finns på marknaden (Sidén, 2002b).  
 

Variabelt varvtal     
Det traditionella danska konceptet med växellåda och 
asynkrongenerator ger konstant varvtal. Men flera 
tillverkare har valt att övergå till variabelt varvtal. Det 
finns två metoder för att åstadkomma variabelt varv-
tal: Antingen med direktdriven synkrongenerator med 
frekvensomriktare (bild 2 i fig. 5.2) eller ett system 
med asynkrongenerator och frekvensomriktare (bild 3 
i fig. 5.2). Variabelt varvtal kräver att generatorn 
utformas med kraftelektronik (Thor och 
Montgomerie, 2001). Variabelt varvtal uppnås med 
frekvensomriktare, dvs att strömmen från generatorn 
likriktas för att åter växelriktas, för att rätt växel-
strömsfrekvens levereras till nätet (Statens Energi-
verk, 1985). 
 Det finns olika fördelar med variabelt varvtal 
jämfört med konstant varvtal. En viktig aspekt är att 
belastningen kan begränsas och uteffekten från vind-
kraftverket blir jämnare vilket orsakar mindre 
spänningsvariationer (flicker) på elnätet. Variabelt 
varvtal ökar vidare verkningsgraden något vid svag 
vind (Wizelius, 1993). Ytterligare en intressant aspekt 
av variabelt varvtal är det minskar ljudnivån från 
vindkraftverk i drift (Sidén, 2002a).  
 Tekniken med variabelt varvtal är mer 
komplicerad och dyrare än system med konstant 
varvtal på grund av att generatorn utformas med 
kraftelektronik (Thor och Montgomerie, 2001). 
Teknikens fördel ligger snarare i att styrbarheten ökar 
– dvs. uteffekten kan styras vilket ger jämnare 
kraftproduktion (Ruin, 2001). Detta är av intresse, framförallt i stora vindkraftverk i MW-
klassen. Användning av variabelt varvtal har också ökat internationellt (Sidén, 2000).  
 Semivariabelt varvtal kan åstadkommas med variabel eftersläpning. Principen har bland 
annat använts av danska Vestas i deras koncept opti slip. Variabel eftersläpning ger också 

3
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systemet viss styrbarhet, genom att man kan styra resistorerna i generatorn utifrån. Dock ger 
tekniken inte samma styrbarhet som vindkraftverk med variabelt varvtal och 
bladvinkelreglering (Ruin, 2001).  
 I Sverige finns vindkraftverk försedda med både variabelt och semivariabelt varvtal. Till 
exempel försågs Nordic Windpowers prototyp av Nordic 1000 (i drift sedan 1995) med en 
asynkrongenerator med frekvensomriktare. Serieversionen av Nordic 1000 (år 2000) har dock 
ett system med variabel eftersläpning.  
 

Nätanslutning 
Ett vindkraftverks elgenerering fluktuerar på grund av vindhastighetens variation, variationer 
som kan påverka elkvaliteten på nätet. Nätpåverkan är stor från framförallt vindkraftverk med 
konstant varvtal. För att förbättra elkvaliteten kan man använda variabelt varvtal. Även 
vindkraftsparker kan påverka elkvaliteten, dock inte nödvändigtvis negativt. Vindkraftverken 
i en park kan kompensera varandras variationer, då den gemensamma kraftproduktionen blir 
jämnare. För att uppnå detta krävs emellertid koordination av driften (Ackermann och Söder, 
2001). Speciellt svaga elnät är känsliga för vindkraft, något som fått nätägare att ställa krav på 
utformning och inställning av bland annat reläskydd, bytare och storlek av transformatorer för 
att den negativa påverkan på elkvaliteten ska reduceras (Helmer, 2000)  
 Ökad vindkraftsproduktion ställer krav på överföringsteknik och nätdistribution. En 
lösning som bland annat applicerats på Gotland och diskuteras i Danmark är High Voltage 
Direct Current-tekniken (HVDC) (Ottersten och Carlson, 2000). HVDC överföringsteknik 
(högspänd likström) har potential att överföra kraft till lägre kostnader och med lägre 
energiförluster än med växelströmsöverföring som är standard idag. Detta gäller främst 
överföring av stora mängder vindel på längre sträckor med kabelöverföring. En undre gräns 
bedöms vara effekten 50 MW och en distans mellan sex till sju mil (Ottersten och Carlson, 
2000). Tekniken möjliggör kraftöverföring från platser där elnätet är svagt och konsumtionen 
låg till det större elnätet utan större energiförluster och med bibehållen elkvalitet 
(Energimyndigheten, 2000e). Tekniken har utvecklats av ABB och ingår i 
Windformerkonceptet, se nedan.  

 
Windformer 
Under år 2000 lanserades det nya vindkraftskonceptet Windformer av ABB i Sverige, i 
samarbete med svensk-norska ScanWind, Vattenfall och Energimyndigheten. Windformer 
kombinerar flera koncept för levering av högkvalitativ el (högspänning) till nätet med 
reducerade systemförluster (Milborrow, 2001).41 Konceptet innehöll två nymodigheter: Dels 
en direktdriven generatorn, som i likhet med Enercons var en mångpolig synkrongenerator 
men vars fasta del var lindad med isolerad kabel istället för kopparlindning. En lösning som 
möjliggör generation av högspänning direkt utan transformator. Den andra aspekten av 

                                                 
41 Den lågfrekventa spänningen från generatorn omvandlas till likspänning i en likriktare. Vindkraftverken 
kopplas ihop i grupper där överföring av effekten sker via landbaserad nätstation direkt till högspänningsnätet 
utan att gå via en transformator (Milborrow, 2001). 
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Windfomer var att elkraftgenereringen var integrerad med HVDC Light kabelteknik för 
kraftöverföring med likström istället för med växelström som är den gängse lösningen (se 
ovan) (Energimyndigheten, 2000e; Köhler, 2002). Windformer var avsedd för storskalig 
vindkraftsproduktion, dvs. en helhetslösning för vindkraftsparker framförallt till havs 
(Milborrow, 2001). Någon praktisk erfarenhet av Windformer finns inte. En pilotanläggning, 
Näsudden III (3,5 MW) med demonstration av Windformer var planerad till 2002. 
(Energimyndigheten, 2000e). I februari 2002 kom emellertid beskedet att utvecklingen av 
konceptet har avbrutits och Näsudden III-projektet stoppats. Bakom beslutet angavs att 
tekniken blev för dyr och att efterfrågan inte var så stor som man först trott (Köhler, 2002).   
 

Sammanfattningsvis  
Sammanfattningsvis karaktäriseras teknikutvecklingen i Sverige av den tvåbladiga, flexibla 
utformningen och satsningen på tekniska lösningar som ofta varit mer avancerade än 
internationella standardlösningarna. Vidare har man i Sverige utvecklat nya turbiner i större 
utsträckning än i andra länder framförallt i Europa, där den dominerande teknikutvecklingen 
har karaktäriserats av stegvisa förbättringar och uppskalning.  
 
 

5.2.2 Vindkraftverkens storlek 
 
Storlek på vindkraftverk utvecklade i Sverige 
På 1970-talet drevs vindkraftverksutveckling, internationellt sett, enligt två parallella 
strategier - dels utvecklades stora vindkraftverk (1-4 MW) och dels små vindkraftverk (>100 
kW). I länder såsom Tyskland, USA och Sverige byggdes stora vindkraftverk på mellan 1 och 
4 MW inom ramen för forskningsprogram. Med åren kom de flesta länder, såsom Danmark, 
USA, Tyskland och Spanien, att fokusera på utvecklingen av små vindkraftverk som 
successivt dimensionerades upp och stegvis förbättrades. Sverige däremot kom att hålla sig 
kvar på den inslagna vägen av stöd till forskning, utveckling och demonstration av storskalig 
vindkraft med tvåbladig och flexibel utformning, samt satsningen på jämförelsevis avancerade 
tekniska lösningar.  
 Valet av den storskaliga tekniken, som gjordes på 1970-talet av aktörerna i 
Vindkraftsprogrammet, grundades på en bedömning att endast stora vindkraftverk i 
megawattklassen kunde möta de krav på kostnadseffektivitet, lönsamhet och effektiv 
energigenerering som ställdes på vindkraften (Delegationen för energiforskning, 1979). Stora 
FoU- och demonstrationssatsningar gjordes på demonstrationsaggregaten Maglarp (3 MW) 
och Näsudden I (2 MW) i början av 1980-talet. Fortsatta FoU och demonstration – satsningar 
resulterade i ytterligare ett demonstrationsaggregat i multimegawattklassen (Näsudden II, 
installerad 1993) och utveckling av ännu ett (Näsudden III; ”Windformer”) som inleddes år 
2000. Utöver dessa stora vindkraftverk har ett mindre antal, medelstora (100-1000 kW) 
försöksanläggningar, som till exempel Kalkugnen i Älvkarleby (60 kW, installerad 1978) och 
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Lyse 2 (400 kW) och prototyper, såsom Nordic 1000 (1 MW, installerad 1995) utvecklats i 
Sverige.42   
 Fördelen med stora vindkraftverk jämfört med mindre vindkraftverk är att de bättre 
utnyttjar vindtillgångarna (starkare vind på högre höjder), är mindre känslig för terrängens 
utformning, såsom kullar och träd, och ger större elproduktion per markyta. Större 
vindkraftverk kan även ha lägre investeringskostnad (kostnad/kW) än mindre verk. Det är 
dock inte okomplicerat att bygga stora vindkraftverk. Utvecklingen av allt större 
vindkraftverk kan inte enbart baseras på uppdimensionering. Det krävs nytänkande och nya 
tekniska lösningar måste utvecklas för att klara kraven på tillförlighet som ställs på de 
växande turbinerna. Vibrationer har till exempel visat sig vara ett problem vid uppskalning av 
vindkraftverk, liksom rotorns aerodynamik – exempelvis vet man för lite om stalleffekterna 
(van Kuik, 2001). Det finns egentligen ingen teoretisk gräns för hur stort ett vindkraftverk kan 
byggas. Begränsningarna handlar snarare om optimering av hela vindkraftsystemet, där bland 
annat teknikutveckling och kunskapsläget tillsammans med kostnader sätter gränserna för 
vindkraftverkens storlek. 43 
 

Storlek på vindkraftverk installerade i Sverige 
Internationellt har kommersiellt tillgängliga vindkraftverk dimensionerats upp från en effekt 
på 55 kW på tidigt 1980-tal till mellan 1000 och 2500 kW idag, se tabell 5.2. Samtidigt har 
rotordiametern ökat från 15 meter till 80 meter, i till exempel Vestas 2 MW-verk och Nordex 
2,5 MW-verk, och navhöjden har ökat från 22 meter till 100 meter i de största aggregaten på 
marknaden (Sidén, 2000).  
 
        Tabell 5.2 Medelstorleken (kW) för installerade vindkraftverk mellan 1992 och 1999. 

År Danmark Tyskland Spanien Sverige 
Stor-
britannien 

USA 

1992 215 185 125 212 361 223 
1993 248 254 200 247 320 149 
1994 364 371 320 412 469 336 
1995 493 473 297 448 534 327 
1996 531 530 420 459 562 511 
1997 560 623 422 550 514 707 
1998 687 783 504 590 615 723 
1999 750 919 589 775 617 720 
2000 931 1101 648 802 795 686 

                                                                                              (Källa: BTM Consult ApS, 2001)      
      

                                                 
42 Vidare finns, som nämnt, kommersiell produktion av små vindkraftverk (>100) i Sverige. Dessa är dock inte 
inkluderade i studien.  
43 Exempelvis har man inom ramen för ett examensarbete på Mälardalens Högskola beräknat tornens optimala 
höjd baserat på bland annat elpris, ekonomisk livslängd, vindförhållanden och kalkylränta. I studien beräknades 
den optimala höjden till 80 meter för ett 2 MW verk, begränsat till effekten 1,5 MW. I kalkylen inberäknas 
investeringsbidraget, miljöbonusen och 9-öringen (Fagerström och Sandberg, 2002). 
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Utvecklingen av storlek på de vindkraftverk som installerats i Sverige (i huvudsak 
producerade i Danmark) visar samma mönster som i andra länder. De vindkraftverk som 
installerats under senare år är betydligt större än de som installerades i början på 1990-talet, se 
figur 5.3 nedan. Det första serietillverkade vindkraftverk för nätanslutning som togs i drift i 
Sverige var ett Vestas verk (55 kW) rest i Falkenberg 1983. Det verket hade en totalhöjd på 
30,5 m och turbindiameter 15 m. Detta kan jämföras med 1,5 MW-verken som rests de 
senaste åren. De har en totalhöjd på 100 meter och turbindiameter på 66 meter (Elforsk et al., 
2001). 
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Figur 5.3 Antal installerade vindkraftverk per år i Sverige fördelade på effektstorlek 150k - ≥750 kW.  
 
Idag har många tillverkare runt om i världen en produktion av verk med effekten 1 MW eller 
högre, antingen som prototyp eller serietillverkning. Den nya generationen stora verk, nu redo 
för marknaden, har en effekt mellan 1,8 och 2,5 MW och en rotordiameter kring 80 meter 
(Sidén, 2000). Detta är samma diameter som de svenska prototyperna Maglarp och Näsudden 
hade redan på 1980-talet. Ett av de största kommersiella vindkraftverken idag är Nordex 2,5 
MW verk. Även i Sverige finns idag vindkraftverk i storleksklassen 1 MW för 
serieproduktion, genom Nordic Windpower (Nordic Windpower, 2001). Marknadsandelen 
vindkraftverk i MW-storlek har ökat på världsmarknaden från 10 % år 1997 till 27 % år 1999 
(BTM Consult ApS, 2000). Efterfrågan av stora verk (även i multimegaklassen) på den 
internationella marknaden har inte avtagit. Tydligare nationella satsningar på vindkraft och en 
begynnande storskalig utbyggnad till havs i Europa skapar en stark efterfrågan på stora 
aggregat (Øhlenschlæger och Madsen, 1996).  
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5.2.3 Prestanda - för vindkraftverk installerade i Sverige 
 
Utvecklingen av vindkrafttekniken har lett till ökade prestanda; ökad tillgänglighet, 
produktionskapacitet och verkningsgrad. Tillgängligheten – dvs. den tid ett vindkraftverk är i 
drift utan hinder – hos de vindkraftverk som finns installerade i dag är närmare 99 % i 
Sverige. Mellan 1991 och år 2000 ökade tillgängligheten från 94,8 % till 98,8 % (Svensk 
Energiutveckling et al., 1992; Elforsk et al,  2001).44 Produktionskapaciteten beror dels på 
tekniska funktion och prestanda och dels på vindtillgången. Ett vindkraftverks 
produktionsförmåga beskrivs vanligen med elenergiproduktion per installerad effektenhet 
(kWh/kW) eller elproduktion per svept ytenhet (kWh/m2), se fig. 5.4 Måtten ger olika värden 
beroende på vilken användning vindkraftverkens konstruktion avser. Ett vindkraftverk med 
stor rotordiameter och låg generatoreffekt (för inlandslokalisering med till exempel svagare 
vindar) ger hög energiproduktion per installerad effektenhet men låg produktion per svept 
ytenhet. För ett vindkraftverk som är konstruerat för högre vindhastigheter med mindre rotor 
och högre generatoreffekt gäller det omvända förhållandet (ibid.).  
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(Källa: Elforsk et al., 2000) 

Figur 5.4. Energiproduktion per svept ytenhet (kWh/m2) respektive energiproduktion per installerad 
effektenhet (kWh/kW) över de senaste åren. Siffrorna bygger på data från standardverk som varit i 
drift hela kalenderår.   

 
Tekniska förbättringar, såsom förbättrade vingprofiler, materialutveckling samt tillverkning 
av allt större och högre vindkraftverk har ökat vindkraftverkens verkningsgrad. Rotorns 
verkningsgrad, dvs. förmågan att utnyttja vindens energiinnehåll, har till exempel ökat från 
35-40 % på tidigt 1980-tal till 48 % på mitten av 1990-talet (Cavallo et al., 1993).45 

                                                 
44 Tillgängligheten för installerade vindkraftverk i Sverige har varit stor.  Under 1997 var den 98,4 %, 1998  
98,5 %, 1999 98,3 % och 2000 98,8 % (Elforsk et al, 1998; Elforsk et al, 1999; Elforsk et al, 2000; Elforsk et al, 
2001). 
45 Den teoretiska maximala rotorverkningsgraden för ett vindkraftverk, mätt som andelen kinetisk energi 
utvunnen ur vinden som passerar den av vindkraftverket rotorblad svepta ytan, är uppskattad till 59.3% (Cavallo 
et al., 1993). 
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Uppskalning av vindkraftverken gör att de bättre kan tillgodogöra sig vinden på höjder där det 
blåser mer och därmed bättre utnyttja vinden (kWh/m2).46 
 Inte bara tekniska faktorer som bestämmer vindkraftverkens produktionskapacitet. I början 
av 1990-talet fanns till exempel en skatt på generatorer med en effekt på 500 kW eller mer. 
Detta bidrog till att en del vindraftverk utrustades med generatorer som var mindre än vad 
som var nödvändigt ur teknisk synvinkel (Elforsk et al., 2000). År 2000 infördes gräns på 1,5 
MW för småskalig elproduktion för att vindkraftsproducenter skulle kunna tillgodogöra sig 
bidraget på 9-öre/kWh.  
    Genom ökad kunskap och erfarenhet har vindkraftverkens prestanda ökat. Givetvis varierar 
prestanda; med varje ny generation vindkraftverk kommer nya problem och prestanda sjunker 
för de aktuella modellerna. I takt med att problemen löses ökar den. En viktig aspekt av ökade 
prestanda är reducering av driftstörningar genom till exempel förbättrade 
övervakningssystem.47 Idag finns det övervakningssystem på marknaden som inte kräver att 
man drar telefonkablar, utan övervakningen kan skötas med dator eller mobiltelefon via 
GSM-nätet (Elforsk, 2000b). Ett annat exempel är övervakning av lager i växellåda och axlar, 
med hjälp av oljeanalys, eller mer avancerade ultraljudsmätningar eller vibrationsmätningar. 
Dessa system ger tidiga varningar om defekter, vilket kan förebygga haveri och därmed 
undvika driftstörningar och stopp (Elforsk, 2000c). Ökade prestanda är en grundläggande 
faktor för en gynnsam expansion av vindkraft på energimarknaden. 
 
 
5.2.4 Icke-energirelaterade faktorer  
 

Vindkraftens stora fördelar jämfört med traditionellt genererad el, såsom kärnkraft och fossila 
bränslen, är dess miljöfördelar. Vindkraften är en ren och förnybar energikälla, som bidrar till 
en mer hållbar utveckling. Till skillnad från traditionella energikällor förorenar inte 
vindkraften luften eller ger upphov till farligt avfall. De jämförelsevis mycket små 
miljöfarliga utsläppen till luft; CO2, SO2 och NOx, som förekommer härrör till allra största 
del från energianvändningen vid tillverkning och transport av material som ingår i 
vindkraftverkets konstruktion och rivning. Driften av ett vindkraftverk ger inte upphov till 
några utsläpp till luft, förutom vid eventuella reparationer och underhåll, som till exempel vid 
oljning av maskineriet (Sydkraft, 1998; Vattenfall, 1999). Tillverkning, transport, drift och 
underhåll av vindkraftverk kräver inte heller stor energiförbrukning. 
”Energiåterbetalningstiden” - Energy pay back time, för ett vindkraftverk är beräknad till 
mellan tre och sex månader (Sydkraft; Lindroth 2002). Emellertid påverkar vindkraftverk sin 
närmiljö i form av visuell påverkan, skuggeffekter, ljud, elektromagnetiska störningar samt 
                                                 
46 Ökning av medelvindshastigheten från 7 m/s till 8 m/s ökar årlig elproduktion med ca 25 %, beroende på 
modell, rotordiameter och Weibullfördelning. 
47 Idag är inte alla vindkraftverk utformade med tillförlitliga övervakningssystem. I framtiden är i det inte 
omöjligt att vindkraftverken designas med allt bättre kontrollfunktioner etc. redan i tillverkningsprocessen (van 
Kuik, 2001).  
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påverkan på flora och fauna. Till viss del kan dessa faktorer utvecklas och förbättras då de 
integreras i utvecklingen av vindkraftverk. I takt med att vindkraftverken har blivit fler i 
Sverige sedan mitten av 1990-talet har både behovet av att veta mer om hur vindkraften 
påverkar närmiljön och kunskapen om dessa icke-energirelaterade lokala effekter ökat, inte 
minst för att underlätta introduktionen och spridningen.  
 

Visuell påverkan 
Vindkraftteknikens visuella påverkan handlar i första hand om påverkan på landskapbilden 
vid placering av vindkraftverk. I takt med att utbyggnaden ökar blir landskapspåverkan 
tydligare då allt större markområden tas i anspråk till de växande vindkraftverken – både till 
antal och till storlek. Generellt kan sägas att påverkan är större i orörd natur och i natur med 
öppna vidder, där aggregaten syns tydligare (Abrahamson, 1995). Vidare medför 
vindkraftverken, eventuella vägar och anslutningar till elnätet – kraftledningar, transformator-
stationer etc. – en fragmentering av landskapsbilden. Markens produktionsförmåga påverkas 
inte långsiktigt. Däremot påverkas markanvändningen i den bemärkelsen att vissa områden 
inte kan användas under vindkraftverkets livstid. Om skyddsområdet till bebyggelse på en 
radie mellan 250-400 meter räknas in på grund av och risk för nedfallande delar och buller vid 
drift (se nedan) blir markområdet stort. Om man dock räknar med att dessa områden kan 
användas som odlings- eller betesmark, blir markanvändningen betydligt mindre och då 
kvarstår markanvändning endast till fundamentet (SOU 1999:75). Landskapspåverkan är 
ingen irreversibel effekt, utan landskapet kan återställas till dess ursprungliga skick den dagen 
vindkraftverket rivs, möjligtvis med undantag från vägar som byggts i anslutning till 
aggregatet.  
 Frågan om förändring av landskapsbilden är en av vindkraftens svåraste frågor, då den är 
svår att bedöma och grundar sig på subjektiva värderingar och uppfattningar av landskapet. 
Huruvida vindkraftens landskapspåverkan anses vara negativ eller ej är framförallt en 
acceptansfråga (Energimyndigheten, Fjärrvärmeföreningen m.fl., 1999). Attityder till 
vindkraft har varit dåligt utredda. Under slutet av 1990-talet har intresset för dessa frågor dock 
ökat. Sedan 1998 bedrivs forskning kring acceptans – människors värderingar, uppfattningar 
och upplevelser inom ramen för vindkraftsprogrammet (Thor, 1998). För att minimera 
effekterna av landskapspåverkan kan tillståndsmyndigheter arbeta med principer som till 
exempel likriktat utseende av vindkraftverk, kombination av storlek o s v, för att 
vindkraftverken ska smälta in så mycket som möjligt i landskapet (Sallhed Canneroth, 2000). 
Det finns emellertid ingen samlade regler för visuell påverkan vid lokalisering av vindkraft. 
Kommunerna och landstingen, som i första hand handlägger etablering av vindkraft, har varit 
hänvisade till de allmänna råd som Boverket i samråd med NUTEK och Naturvårdsverket gav 
ut, se 5.4.1 (Dir 1998:35).  
  Även vindkraftverkens utformning kan påverka synintrycket. Olika subjektiva 
uppfattningar finns. En uppfattning är exempelvis att ett trebladigt vindkraftverk i drift ger ett 
jämnare, mer estetiskt intryck (Ackermann och Söder, 2000).  En annan uppfattning är att 
trebladiga verk ser klumpiga ut jämfört med tvåbladiga. Ett pilotprojekt om design har 
bedrivits inom ramen för vindkraftsprogrammet. Projektet testade bland annat torntyp och 
färgsättning (Thor, 1999). 
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Vindkraftverk i drift kan påverka synintrycken på olika sätt. Det finns de som störs av 
turbinens rotation. Ett lägre varvtal ger ett mer harmoniskt och lugnare synintryck, enligt vissa 
bedömare (Sidén, 2000). Ett vindkraftverk kan även generera ljusstörningar i form av skuggor 
och reflexer (SOU 1999:75). Reflexer kan synas på långt håll och kan till exempel blända 
bilister. Genom utveckling av ytbehandlade bladmaterial har problemet med reflexer 
reducerats kraftigt. Skuggor kan vara besvärande då de roterar. Hur skuggorna faller och hur 
länge de varar kan beror bland annat på vindkraftverkets placeringen. Det finns inga särskilda 
bestämmelser vad gäller skuggor och reflexer (Svensk vindkraftsförening, 2001). Människor 
som bor i närheten av vindkraftverk har dock visat sig mindre störda av ljusreflexer och 
skuggor än av förändrad utsikt (Pedersen och Persson, 2002). 
 

Ljud 
Ett vindkraftverk i drift alstrar aerodynamiskt "svischande" ljud från vingarna och dels ett 
mekaniskt ljud från bland annat växeln (Boverket, Energimyndigheten och Naturvårdsverket 
2001). Empiriska undersökningar av störningsupplevelser visar att det framförallt är det 
aerodynamiska "svischande" ljudet som uppfattas som störande av närboende (Pedersen och 
Persson, 2002). Det ljudet bestäms av bladspetshastigheten, bladens form och turbulensen i 
luften (Boverket, Energimyndigheten och Naturvårdsverket, 2001). De nya, stora verken ger 
ifrån sig mer ljud än de små verken, men skillnaden är liten. Om man dock jämför ljudarean 
(området där ljudnivån är 40 dB (A) eller högre) dividerat med vindkraftverkets rotorarea 
visar det sig att markområden med hög ljudvolym är mindre per svept m2 rotorarea för de nya 
verken än för de mindre, äldre verken (Sidén, 2000). Detta betyder att de större verken ger 
ifrån sig mindre ljud per kvadratmeter land än vad mindre verk gör.  

Det mekaniska ljudet har blivit allt tystare i takt med den tekniska utvecklingen och 
eventuell störning av det aerodynamiska ljudet kan lindras genom att tillämpa 
Naturvårdsverkets riktlinjer för skyddsavstånd till bebyggelse. Ljudet får ej överstiga 40 
dB(A) vid bostäder och 35 dB(A) i områden för friluftsliv.  Riktvärdena togs fram år 1978 av 
Naturvårdsverket för externt industribuller. De är alltså inte direkt avsedda för vindkraftverk 
(SOU 1999:75). Det finns fortfarande osäkerheter i mätningarna av det ljud som ett 
vindkraftverk avger (källstyrkan) och i beräkningarna av hur ljudet breder ut sig, även om 
kunskapen ökar och modellerna blir bättre. För att applicera ny kunskap om vindkraftsljud 
och dess spridning kom Naturvårdsverket, Boverket och Energimyndigheten med en ny 
rapport Ljud från vindkraftverk, 2001. Rapportens modeller för beräkning av ljud från 
vindkraftverk ersätter de modeller som rekommenderats i tidigare råd om lokalisering av 
vindkraft Etablering av vindkraft på land. 

Förutom skyddsavstånd kan ljudbilden förbättras med ljudoptimering, dvs. drift med 
anpassat lägre varvtal, som i Vestas 2.0 MW och Enerconverken till exempel. Ljudoptimering 
kan sänka elproduktionen något. Dock kan man styra ljudoptimering för att begränsa 
produktionsbortfallet. Man kan till exempel begränsa varvtalet mellan klockan 22.00 och 
07.00 då Boverkets riktlinjer gäller. Ett annat alternativ är att installera ljudsensorer på 
känsliga platser och sänka varvtalet när gränsvärdet överskrids vid till exempel ändrad 
vindriktning eller luftskiktning. Ljudoptimering medför att vindkraft kan placeras på fler 
platser (Sidén, 2000). 
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Elektromagnetisk störning 
Elektromagnetisk interferens kan störa både civil och militär verksamhet och utrustning 
såsom telekommunikation, TV-sändningar, navigeringsutrustning och militära 
spaningsanläggningar. Störningen uppkommer genom att utsända signaler reflekteras mot 
vindkraftverkets torn och rotorblad (Taylor, 1996). Störningens omfattning är svårbestämd då 
ett flertal faktorer som vindkraftverkets storlek, placering, utformning, material och 
omgivande terräng inverkar (Luftfartsverket, 1998). Störningsrisken ökar med mängden 
metallkomponenter i bladen och storleken på vindkraftverken (Boverket, 2001). Störning av 
kommunikations-, navigerings- och radarsystem kan få allvarliga följder för både civilflyg 
och totalförsvaret, inklusive militärflyget (ibid.). För att undvika störningar av denna typ ställs 
krav på vindkraftverkens placering. Luftfartsverket har till exempel givit ut riktlinjer för 
skyddsområden som bör gälla vid lokalisering av vindkraftverk (Luftfartsverket, 1998). 
 

Flora och fauna  
Vindkraftens påverkan på djur- och växtliv har inte utretts i vidare omfattning, varken vad 
gäller lokalisering på land eller till havs. Vad gäller vindkraftverkets placering, finns oro för 
att framförallt fåglars flyttstråk och häckningsplatser hotas och därmed skulle vindkraften ha 
en negativ inverkan på förutsättningarna för fåglarnas fortbestånd. Placering till havs kan 
påverka fiskbeståndet, då vindkraftverken i första hand placeras på grund där fiskar har lek-, 
romläggnings- och födosökningsplatser (Energimyndigheten, Fjärrvärmeföreningen m.fl., 
1999). För att minimera effekten kan installationer, byggnationer, reparationer etc. göras 
vintertid för att störa djurlivet så litet som möjligt (SOU 1999:75). I den mån djurlivet 
påverkas negativt av vindkraftverk i drift, är det relaterat till buller och andra störningar, som 
medför att djuren skräms bort från området. Dock råder det skilda uppfattningar om huruvida 
detta har allvarliga följder för djurlivet eller ej (Sallhed Canneroth, 2000). 
Naturskyddsföreningen, som engagerat sig i lokalisering av vindkraft utifrån ett 
naturskyddsperspektiv, har fastställt kriterier för vindkraftslokalisering inom ramen för ”Bra 
Miljöval elleveranser”. Förutom nationalparker, naturreservat, Natura 2000-områden och 
liknande får vindkraftverk inte vara anlagda i fågel- och sälskyddsområden, område som är 
viktig fågelsträcklokal eller fågelrastplats och viktiga lek- och yngelplatser för fisk enligt 
dessa kriterier (Hjelm, 2001). Mer och fördjupad kunskap om vindkraftens påverkan på djur 
och växtliv blir allt nödvändigare i takt med att installationen av vindkraftverk ökar. 
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5.3 Kostnadsutveckling 
 
Den relativt höga kostnaden för vindkraft har sedan introduktionen av vindkraft varit ett 
betydande hinder för vidare introduktion och spridning. Därför har kostnadsutvecklingen 
kommit att få en allt centralare roll i studier av utvecklingen av vindkraft. När man studerar 
kostnadsutvecklingen av vindkraftsgenererad el finns det ett antal parametrar som man måste 
beakta. Inte minst måste man beakta utvecklingen av vindkraftverken och 
kostnadsutvecklingen av dessa. Därutöver påverkas kostnadsutvecklingen av drift och 
underhållskostnader, livslängden för vindkraftverken, placeringen av vindkraftverken etc. 
Nedan kommer vi att titta närmre på utvecklingen av kostnader för dels vindkraftverk och 
dels vindgenererad el. För kostnadsutvecklingen av vindkraftverk kommer vi att behandla 
priser och inte kostnader, då kostnadsdata inte finns tillgängliga. Vi antar emellertid att 
prisutvecklingen på marknaden väl beskriver kostnadsutvecklingen då konkurrensen bland 
tillverkare av vindkraftverk varit hård. 
 Erfarenhetskurvan är en metod som under senare år kommit att användas allt oftare för att 
studera kostnadsutveckling av vindkraft. Av den anledningen presenterar vi även våra resultat 
uttryckt som erfarenhetskurvor. I Box 5.1 ges en kort introduktion av erfarenhetskurvan.   
 
Box 5.1 Erfarenhetskurvan 
 

Erfarenhetskurvor beskriver kostnadsminskningen för en produkt som funktion av en kumulativ produktion, se nedan. 
Erfarenhetskurvor för ett antal produkter har visat att kostnaden för en viss produkt minskar med en viss procentenhet 
vid varje fördubbling av antalet producerade enheter. Olika produkter har uppvisat kostnadsminskningar på mellan 0 -36 
% för varje fördubbling. Erfarenhetskurvan beskriver reduktionen av den totala kostnaden av en produkt, vilket inkluderar 
kostnadsminskningar till följd av produktutveckling, processutveckling, utveckling av råvarupriser, skaleffekter, läreffekter 
etc. Erfarenhetskurvan säger alltså inte att erfarenhet i sig ger upphov till kostnadsminskningar men väl ger möjligheter 
för kostnadsminskningar. För mer information om erfarenhetskurvan se Neij (1999). 

Erfarenhetskurvan beskrivs enligt: CCUM =C0 ⋅CUMb
 

 
där CCUM är kostnaden per enhet som funktion av antalet producerade enheter, C0 kostnaden för den första enheten, 

CUM det kumulativa antalet producerade enheter, och b erfarenhet index. Erfarenhetsindex används till att beräkna den 
relativa kostnadsminskningen (1-2b), för varje fördubbling av den kumulativa produktionen. Progress ration, (2b), 
används för att uttrycka kostnadsminskningen för olika produkter. En progress ratio på 80%, betyder en 
kostnadsreduktion på 20% vid varje fördubbling av antalet kumulativt producerade enheter. Nedan visas en 
erfarenhetskurva med en progress ratio på 80%. 
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5.3.1 Kostnadsutveckling av installerade vindkraftverk 
 
De vindkraftverk som installerats i Sverige till och med år 2000 var till 97 % tillverkade av 
danska producenter (Elforsk et al., 2001). En studie av vindkraftverk producerade i Danmark 
visar att kostnaderna för dessa verk minskat med mer än 50 % sedan 1982 (Neij, 1999).48 En 
starkt bidragande orsak till kostnadsreduktionen har varit minskad materialåtgång (Neij et.al., 
2003). Samtidigt har vindkraftverken utvecklats i förmåga att tillvarata vindenergi, vilket i sin 
tur lett till minskade kostnader för genererad el. Ett antal studier visar att kostnadsreduktionen 
huvudsakligen skett i samband med att vindkraftverken dimensionerats upp (Neij et.al., 2003). 
Innovationsprocessen har styrts av den snabba utvecklingen av större och större 
vindkraftverk. Relativt lite utveckling har skett i redan existerande verk, utan innovationer har 
introducerats först i nya modeller. 
 En studie av vindkraftverk installerade i Sverige visar på en svag och ojämn reduktion av 
den totala installationskostnaden, se figur 5.5. Totalt sett har den totala kostnaden för 
installerade vindkraftverk minskat med ca 20 % sedan mitten på 1990-talet. Den 
genomsnittliga totala installationskostnaden för vindkraftverk som ansökt om 
investeringsbidrag av Energimyndigheten var år 2000 drygt 8000 SEK/kW. 
Installationskostnaderna varierar emellertid med vindkraftsfabrikat, markförhållanden, 
projekteringskostnader och växelkurs. Resultaten för de svenska vindkraftverken kan 
jämföras med utvecklingen av den totala kostnaden för installation av vindkraftverk i 
Danmark. I figur 5.5 kan vi se att den svenska utvecklingen inte i stort avviker från den 
danska utvecklingen.  
 I figur 5.6 har vi ritat upp erfarenhetskurvor för vindkraftverk installerade i Sverige och 
Danmark. Erfarenhetskurvan för vindkraftverk installerade i Sverige 1994-1995 visar på en 
progress ratio på 96 %, dvs. en minskning av kostnaderna med 4 % vid varje fördubbling av 
installerade vindkraftverk (i MW). Erfarenhetskurvan är emellertid begränsad till de år då 
kostnadsuppgifter finns tillgängliga (dvs. de år bidrag funnits tillgängliga), och antalet punkter 
i kurvan kan betraktas som (alltför) få. I det fall kurvan begränsas till år 1995-2000 erhålles en 
progress ratio på 89 %, dvs. betydligt större kostnadsreduktioner. Erfarenhetskurvan för 
vindkraftverk installerade i Danmark visar på en progress ratio på 92 %, se figur 5.6 (Neij et 
al., 2003). Tidsserierna för danska vindkraftverk är betydligt bättre underbyggda med data, 
och de danska resultaten är därför betydligt mer tillförlitliga. Trots osäkerheten i svenska 
erfarenhetskurvan tycker vi oss kunna säga att den svenska utvecklingen av den totala 
installationskostnaden inte avviker från den danska utvecklingen i stort.  
 De svensktillverkade vindkraftverken är få och några tidsserier för dessa verk kan inte tas 
fram. De svensktillverkade vindkraftverkan kan inte anses ha nått ett kommersiellt 
genomslag. På grund av detta går det inte att i generella termer diskutera utvecklingen av den 
totala installationskostnaden för enbart svensktillverkade vindkraftverk.  
 
 
 

                                                 
48 Egentligen studeras priser i Neij (1999), men prisutvecklingen anses spegla kostnadsutvecklingen då 
konkurrensen bland danska vindkraftstillverkare varit hård. 
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Figur 5.5 Utveckling av den totala installationskostnaden för vindkraftverk installerade i Sverige 1994-
2000 och Danmark 1982-2000. De svenska uppgifterna är hämtade från Energimyndigheten och 
beskriver genomsnittliga kostnader för vindkraftverkprojekt för vilka investeringsbidrag erhållits. De 
danska uppgifterna baserar sig på genomsnittligt uppskattade totala installationskostnader i Danmark 
(Neij et al., 2003). Samtliga data är omräknade till priser år 2000 med OECD-index. Omräkningsfaktor till 
EURO för år 2000 är hämtade från Riksbanken (1EURO=7,4DKK=8,4SEK). 
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Figur 5.6  Erfarenhetskurvor som beskriver kostnadsutvecklingen av vindkraftverk installerade i 
Sverige 1994-2000 och Danmark 1982-2000. Uppgifterna är de samma som i figur 5.5 (Neij et al., 
2003).  
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5.3.2 Kostnadsutveckling av vindgenererad el 
 
Kostnadsreduktionen av vindgenererad el är betydligt viktigare än enbart kostnadsreduktionen 
av vindkraftverk. Dessvärre har det varit svårt att få tag på siffror som beskriver den faktiska 
kostnadsutvecklingen av vindproducerad el i Sverige, vilket skulle ha inneburit en insamling 
av kostnads- och driftsdata för samtliga vindkraftverk i Sverige. Emellertid har 
kostnadsutveckling för elproduktion för vindkraft uppskattats i olika beräkningar. I Danmark 
har den beräknade kostnaden för vindgenererad kraft minskat med ca 75 % i mycket vindrika 
områden. Den beräknade kostnaden för vindgenererad kraft i blåsiga områden (roughness 
class 1) har minskat från 1,2 DDK/kWh i början på 1980-talet till ca 0,3 DDK/kWh i slutet på 
1990-talet, antaget en livslängd på 20 år och en kalkylränta på 5 %. Reduktionen tillskrivs 
förbättrade vindkraftverk och reducerade kostnader på vindkraftverk och drift- och 
underhållskostnader har (Redlinger, 2002). Även i Sverige har kostnadsutvecklingen för 
vindenergiproduktion beräknats. Energimyndigheten har exempelvis i beräkningar visat att 
kostnaderna sjunkit sedan 1994, både med och utan investeringsstöd. Enligt beräkningen 
reducerades kostnaden utan bidrag från dryga 45 öre/kWh 1994 till närmare 35 öre/kWh 
2000, med 20 års avskrivningstid och 6 % kalkylränta (Energimyndigheten, 2001c).   
 Nedan diskuteras utvecklingen av några av de faktorer som påverkar den faktiska 
kostnadsutvecklingen av vindgenererad el, såsom (i) möjligheten att tillvarata energin i 
vinden (prestanda hos vindkraftverket), (ii) utvecklingen av drift och underhållskostnader, 
(iii) livslängden för vindkraftverken samt (iv) placeringen av vindkraftverken:  
 
• Möjligheten att tillvarata energin i vinden har ökat avsevärt till följd av den tekniska 

utvecklingen av vindkraftverk. Ett genomsnittligt dansktillverkat vindkraftverk har ökar 
den specifika elproduktionen (kWh/kW), dvs. elproduktionen vid en given vindhastighet, 
med ca 50 % sedan början på 1980-talet.  

• Vindtillgången har en stor betydelse för kostnaden av vindgenerad el. Så länge det går att 
finna lokaliseringsplatser för vindkraftverken som har minst lika bra vindförhållanden 
som tidigare installerade vindkraftverk kan kostnaden för den genererade kraften 
förväntas minska.  Man eftersträvar även att placera vindkraftverken så optimalt som 
möjligt vid själva lokaliseringsplatsen så att så mycket vindenergi som möjligt skall kunna 
tas tillvara.  

• Utvecklingen av drift och underhållskostnader i Sverige har inte studerats närmare, 
däremot finns det danska studier som visar att kostnaderna sjunkit. Till drift- och 
underhållskostnader räknas service, reparationer, administration och försäkringar. Dessa 
kostnader har tidigare utgjort ca 2-3 % av investeringskostnaderna. För nya vindkraftverk 
är de emellertid i storleksordningen 1 % av investeringskostnaderna (Godtfredsen, 1994). 
Drift och underhållskostnaderna sjunker med storleken för verken men ökar också med 
åldern för vindkraftverken (Godtfredsen, 1994; Redlinger, 2002). 

! Livslängden för vindkraftverk har länge antagits vara 20 år. Idag räknar man med en 
livslängd på bortåt 25 på grund av förbättrade vindkraftverk. Förmodligen behövs 
renoveringar som till exempel byte av växellåda och rotorblad efter ca 15-20 år. På grund 
av teknikens relativt korta historia finns emellertid liten praktisk erfarenhet av livslängd 
och renoveringsbehov. 
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5.4 Aktörsutveckling 
 
Avslutningsvis studerar vi aktörsutveckling och beskriver i korta ordalag samverkan mellan 
aktörer. Vi inventerar främst närvaro och deltagande av olika typer av aktörer, organisationer 
och institutioner med olika funktioner i vindkraftssystemet, samt studerar förändringar i deras 
beteenden.  På grundval av diskussionen i 2.1 har vi här valt att fokusera på aktörer 
inblandade i flödet av vindkraftsteknik, dvs. tillverkare, underleverantörer, projektörer, 
vindkraftsägare och kraftbolag. Vi inkluderar även intresseorganisationer i aktörsstudien. 
Utav de aktiva institutionerna beaktar vi främst berörda myndigheter och forskningsenheter, 
se figur 2.1. Dessa institutioner formar ett viktigt inslag i det institutionella ramverket som 
omger vindkraftens utveckling inte minst genom deras ansvar för implementering och 
administration av energipolitiska styrmedel och ansvar för tillstånd. Då rapportens fokus är 
begränsat till statens huvudsakliga insatsområden för vindkraft berörs i första hand aktörerna 
kring dels de trebladiga, medelstora (100 – 1000 kW) vindkraftverken installerade i Sverige 
och dels de tvåbladiga, stora (> 1000 kW) vindkraftverken tillverkade i Sverige.  
 
 
5.4.1 Myndigheter  
 
Introduktion och spridning av vindkraftverk i Sverige har i allra högsta grad påverkats av 
staten och dess olika myndigheter på både nationell, regional och kommunal nivå. Statens 
Energimyndigheten är idag den myndighet som har det övergripande ansvaret för 
implementeringen av den övergripande omställningen av Sveriges energisystem och därmed 
också över vindkraftens utveckling i Sverige. Energimyndigheten stödjer forskning och 
utveckling inom vindkraftsområdet genom dels Vindkraftprogrammet och dels 
Energiteknikfonden. Energimyndigheten har även hanterat investeringsstöden, Miljöbonusen 
och 9-öringen och prövat om ersättningen för producerad elkraft är skälig. Tidigare vare 
NUTEK huvudorgan för denna verksamhet, vars föregångare var Statens energiverk. Även 
Naturvårdsverket, Boverket och Riksantikvarieämbetet handlägger frågor som berör 
introduktion och spridning av vindkraftverk, bland annat frågor som styrs av Miljöbalken och 
Plan- och bygglagen. Dessa myndigheter har även varit involverade i utredningar rörande 
lokalisering av vindkraft i Sverige.  

Myndigheter på kommunal och regional nivå har även de stor betydelse för introduktion 
och inte minst spridning av vindkraft. Dels på grund av att de hanterar tillstånd för uppförande 
av vindkraftverk och dels för att kommunerna har bestämmanderätt över fysik planering 
enligt Plan- och bygglagen. Plan- och bygglagen ger med andra ord de lokala myndigheterna 
stort handlingsutrymme att bestämma vart och hur många vindkraftverk som får installeras 
(Khan, 2002).49 För den fysiska planeringen har en kommunen ett antal redskap att använda, i 
enlighet med Plan- och bygglagen. Dessa är: Översiktsplan, detaljplan, områdesbestämmelser 
och regionplan (Energimyndigheten och Naturvårdsverket, 1999). Översiktsplanerna är 
vägledande för övrig planering och för kommunens framtida användning av vatten och mark. 
I detaljplaner och områdesbestämmelser kan kommunen reglera markanvändningen mer i 
                                                 
49 Intressant forskning på temat kommunal planering bedrivs vid Avd. för Miljö- och Energisystem under 
    ledning av Jamil Khan.  



 67

detalj (ibid.). Studier av kommunal planering har visat att de stora skillnaderna mellan antalet 
installerade vindkraftverk mellan olika kommuner delvis kan förklaras med skillnader i 
kommunernas kapacitet att handlägga vindkraftsfrågor, planeringsstrategier och motivation. 
Översiktsplanerna är visserligen inte juridiskt bindande, men i brist på nationella mål och 
riksintresse för utbyggnaden av vindkraft har kommunernas ensamrätt av reglering av mark- 
och vattenanvändning fått stort genomslag vid uppförandet av vindkraft (Khan, 2002).  

Även om det inte har funnits ett nationellt och/eller regionalt juridiskt bindande åtagande 
för vindkraftsutbyggnaden i Sverige, till skillnad mot Danmark och Tyskland, så har det sedan 
1995 funnits allmänna råd – Etablering av vindkraft på land – som Boverket i samråd med 
NUTEK och Naturvårdsverket gav ut för att stödja de lokala myndigheternas handläggning av 
vindkraftsfrågor (Dir 1998:35). En förbättrad och tydligare handbok har tagits fram och 
ersatte de Allmänna råden 2003, med syfte att förbättra de lokala myndigheternas planerings- 
och prövningsinstrument (Boverket, 2003). Även handboken har tagits fram av Boverket i 
samarbete med Energimyndigheten, Naturvårdsverket, och Riksantikvarieämbetet. 
Förbättrade planerings- och prövningsredskap har även varit föremål för aktiviteter 
utvecklade av samma myndigheter som ovan under ledning av Energimyndigheten. Förutom 
workshops tillsammans med lokala myndigheter på temat helhetssyn på vindkraft, har 
pilotprojekt för olika typer av kommuner (dvs. olika landskapstyper, kust, berg och slätt) 
bedrivits (Riksantikvarieämbetet, 2000, Energimyndigheten, 2000d). Kommunikationen, både 
vertikalt och horisontellt, mellan olika myndigheter och myndighetsnivåer, som handlägger 
vindkraftsfrågor har med andra ord utvecklats, inte minst sedan mitten av 1990-talet. Fortsatt 
samarbete mellan myndigheter är av stor vikt för en accelererad introduktion och spridning av 
vindkraft.  
 
 
5.4.2 Forskningsenheter 
 
Flygtekniska Försöksanstalten (FFA), med kompetens inom bland annat aerodynamik och 
hållfasthetslära, har haft det övergripande ansvaret för vindkraftsprogrammet i dess olika 
skepnader sedan 1970-talet, se 4.3.2 till exempel.50 Ett flertal forskningsinstitutioner runt om i 
Sverige har varit involverade i vindkraftsprogrammets grundforskning och 
kunskapsuppbyggnad. En del har varit involverade sedan starten 1975, såsom Meteorologiska 
institutionen vid Uppsala universitet (MIUU) och flera institutioner och avdelningar vid 
Chalmers tekniska högskolan och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). MIUUs forskning har 
till exempel berört vindarnas påverkan på vindkraftverk. MIUU utför vindmätningar, 
turbulensmätningar och höghöjdsmätningar (Energimyndigeten, 2001b). Chalmers har till 
exempel forskat kring elsystem för vindkraftverk och har drivit ett forskningsaggregat på 
Hönö i Göteborgs skärgård. Institutionen för elsystemteknik utvecklade tekniken ”mjukt nav” 
med stöd från både energiteknikfonden och energiforskningsprogrammet (NUTEK, 1994). 
Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp till exempel, har bland annat forskat om 
landskapsfrågor (Statens energiverk, 1985: Pedersen et al., 2001). Andra institutioner som har 
varit involverade grundforskningen är bland annat SMHI (Sveriges meteorologiska och 
hydrologiska institut) – som utfört vindenergikartering på både lokal, regional och nationell 

                                                 
50 Numera FFAs vindkraftsverksamhet under Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI).  
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nivå – Försvarets materialverk (FMV) och avdelningar vid Göteborgs universitet och vid de 
tekniska högskolorna KTH och LTH (Pedersen et al., 2001).   

Tillämpad forskning har bedrivs i framförallt Elforsk ABs regi. Elforsk är kraftföretagens 
samarbetsorganisation för forskning och utveckling inom el- och energiområdet, etablerat 
1994.51 Elforsk lett forsknings-, utvecklings- och demonstrationsprojekt delfinansierade av 
Energiteknikfonden. Deras vindkraftsprogram har fokuserat på tillämpad och 
användarinriktad forskning och demonstration. Ett mål har bland annat varit att förbättra 
förutsättningarna för att kunna bygga ut ny vindkraft och effektivisera drift av befintliga 
vindkraftanläggningar. Inom ramen för Elforsks program har även tekniköversikter och 
driftuppföljning av installerade vindkraftverk i Sverige gjorts (tillsammans med 
Energimyndigheten) (Elforsk, 2003). Tillämpad vindkraftsforskning bedrivs även av 
Vattenfall under de senaste 20 åren (IEA, 1998; Vattenfall, 2000).  
 
 
5.4.3 Svensk tillverkningsindustri  
 
Ett antal svenska företag har varit involverade i tillverkning av vindkraftverk sedan 1970-
talet, se figur 5.7. I flera fall har produktionen varit direkt knuten till tillverkningen av 
försöksanläggningar och de stora, tvåbladiga demonstrationsverken, utvecklade inom ramen 
för FoU- och demonstrationsprogrammen, i samarbete med forskningsenheter, kraftföretagen 
och myndigheter. Undantaget är Zephyr, som inriktade sig på relativt sett mindre aggregat – 
dvs. verk som motsvarade medelstorleken på de danska kommersiella verken (ca. 225 kW) i 
början av 1990-talet (BTM Consult ApS, 2000). Utav av dessa företag har flertalet försökt sig 
på kommersiell tillverkning. Dessvärre hade inget av dem kommit upp i produktionsvolym 
och fått igång serietillverkning fram till år 2000.52   
 

                                                 
51 Elforsk AB ersatte det kraftbolagsägda företaget KVAB – Kraftindustrins vindkraftsbolag AB (NUTEK, 
1994). 
52 Undantaget är tillverkare av små vindkraftverk, som tillverkar kommersiella vindkraftverk framförallt till 
användare i glesbygd. Ett exempel är SVIAB (Svensk Vindkraft Industri AB), grundat av Eric Wikberg 1978, vars 
huvudprodukt är ett 750 W-verk (VK 240) för bland annat batteriladdning (Statens energiverk, 1985). 
Serietillverkning startades 1982 och företaget har levererat vindkraftsystem till flera länder. Tillverkning sker 
bland annat i Mongoliet (SVIAB, 2001). Ett annat exempel är Pitch Wind AB, bildat 1996, som har utvecklat ett 
20 kW-verk (PW 20/14). Företaget riktar sig till den svenska marknaden och målgruppen är bostadsstiftelser i 
skärgårdar och i glesbyggd liksom jord- och skogsbruksföretag (PitchWind, 2001). 
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Figur 5.7 Översikt över företag som har tillverkat och/eller projekterat tillverkning av medelstora och 
stora vindraftverk i Sverige. Pilarna indikerar släktskap mellan företag genom uppköp, övertagande av 
tekniskt kunnande och avknoppningar. Bilden visar även vilka företag som har varit involverade i 
utveckling och tillverkning av de största demonstrationsaggregaten i Sverige. 
 
 
Tillverkning på 1970- och 1980-talen 
De första aktörerna som byggde vindkraftverk i Sverige i slutet av 1970-talet och i början av 
1980-talet var Saab-Scania, Karlskronavarvet och Kamewa, som tillverkade Kalkugnen (60 
kW), Maglarp (3 MW) respektive Näsudden I (2 MW). Dessa tre aggregat finansierades inom 
ramen för Vindkraftsprogrammet (Delegationen för energiforskning, 1979; Statens energiverk 
1985). Saab-Scania var en mycket aktiv aktör i svenska vindkraftens inledande 
utvecklingsskede. Dels påverkade Saab-Scania det första vindkraftsprogrammet utformning så 
att det blev mer omfattande genom sitt remissvar på Energikommitténs betänkande, enligt 
utvärderare Erik Moberg. Dels byggde de försöksanläggningen Kalkugnen i Älvkarleby (60 
kW). Dels utarbetade de en systemanalys som utgjorde en viktig komponent av programmet 
då den kom att utgöra underlag för planering av fullskaleprototyper och kravspecifikation av 
dessa. Vidare hade Saab-Scania inflytande över teknikvalen för programmet (dvs. 
horisontaxlade, snabblöpande turbiner) (Delegationen för energiforskning, 1979).  

1978 beställde Nämnden för energiproduktionsforskning fullskaleprototyper inom ramen 
för vindkraftsprogrammet. Avsikten var att bygga minst två verk. Kravspecifikationer 
utarbetades av FFA, Svensk industris konstruktions och beräkningskontor AB (SIKOB), 
Vattenfall, Sydkraft och de potentiella tillverkarna Saab-Scania och Statsföretag. Man 
begärde bara offerter från svenska företag med avsikten att det så småningom skulle leda till 
tillverkning i Sverige. Dock uppmuntrades de svenska företagarna att söka medverkan av 
utländska företag dock skulle det tekniska kunnandet vara ”importerbart” för att skapa 
tillverkningsmöjligheter i Sverige (Delegationen för energiforskning, 1979). Kontrakten gick 
1979 till etablerade verkstads- och varvsindustrier: Kamewa och Karlskronavarvet. 
Utvecklingen av de båda fullskaleprototyperna gjordes i samarbete dels mellan flera svenska 
aktörer och dels med internationella aktörer. Förutom finansiering från staten genom 
vindkraftsprogrammet, var både Sydkraft och Vattenfall involverade i projekten. 
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Karlskronavarvet AB utvecklade 3 MW- aggregatet Maglarp (installerad 1982) i ett 
samarbete med amerikanska Hamilton Standard. Karlskronavarvet svarade för 
detaljkonstruktion, tillverkning av maskineri, torn, delvis med hjälp av konsulter, samt 
utveckling av styrsystem och montage. Principberäkningar, turbinberäkningar samt 
bladkonstruktion och tillverkning utfördes av Hamilton Standard i USA. Sydkraft ansvarade 
för uppföljning, drift och utvärdering (Statens energiverk, 1985).  

Näsudden I (2 MW) tillverkades av mekanikingenjörsfirman Kamewa AB och Vattenfall 
skötte uppföljning, drift och utvärdering. Kamewa gjorde själva beräkningar och mekanisk 
konstruktion, utveckling av styrsystem samt merparten av tillverkningen och monteringen i 
sina egna verkstäder. Tyska Messerschmidt Bölkow Blohm (MBB)/ERNO) anlitades som 
underleverantör av turbinblad och genomförde även vissa beräkningar gällande aerodynamik 
och svängningar (Statens energiverk, 1985).  

Inom det tidiga vindkraftsprogrammet var ett av syftena att förbereda för en inhemsk 
tillverkningsindustri. Utvecklingen av fullskaleprototyperna innebar att kompetens och 
kunskap utvecklades i Sverige. Försök gjordes i början av 1980-talet att få igång 
serietillverkning.  Götaverken projekterade 1985 tillsammans med Sydkraft en serieanpassad 
version av Maglarp på 1,2 MW. Tillverkningen av Maglarpsaggregatet hade 1981 resulterat i 
en avknoppning i form av Svenska Varv Vindenergi AB. Bolaget upphörde 1983 och 
verksamheten uppgick i Götaverken Energy Systems AB. Likaså projekterade Boving KMW 
Turbin AB (som övertog Kamewas vindkraftsverksamhet 1984) en serieanpassad version av 
Näsudden I tillsamman med Vattenfall. Ingen av planerna resulterade i tillverkning (Statens 
energiverk, 1985). 
 
Tillverkning på 1990-talet 
Under 1990-talet fanns tre vindkraftsföretag i Sverige – Kvaerner Turbin AB, Nordic 
Windpower AB och Zephyr AB – som tillverkade medelstora och stora försöksanläggningar 
och prototyper och som projekterade för serietillverkning av sina vindkraftverk.  
 Kvaerner Turbin AB, som köpte Boving KMW Turbin AB, försökte i början av 1990-talet 
få igång tillverkning i Sverige. Företaget byggde bland annat demoanläggningen Näsudden II 
(3 MW) – installerad 1993, och ett liknande aggregat för tyska Preussen Elektra, återigen i 
samarbete med Messerschmidt Bölkow Blohm. Båda aggregaten finansierades med svenska 
respektive tyska FoUD medel (NUTEK, 1993). Under 1994 gjorde Kvaerner en förstudie av 
ytterligare ett MW-verk för Vattenfalls räkning. Vattenfall ställde dock hårda ekonomiska 
krav. Kostnaderna skulle pressas med ca 70 miljoner kronor (Wizelius, 1994). Detta medförde 
att Kvaerner projekterade för ett aggregat där den avancerade tekniken från Näsudden II 
ersattes med komponenter av den typen som danska standard verk bestod av – det vill säga ett 
maskinhus med huvudaxel, växellåda och generator som ställs på rad. Maskinen skulle 
likafullt fortfarande vara tvåbladig (ibid.).  Projektet genomfördes aldrig. Däremot tillverkade 
Kvaerner ett mindre aggregat som såldes till Kristinehamns elbolag och projekterade även ett 
400 kW-verk. Tekniken byggde på en förenkling av Näsuddentekniken, men kunde inte 
konkurrera med danska verken på marknaden (CGM Rationell Planering AB, 1993).  

Då ingen serietillverkning kom igång och svenska myndigheter ställde krav på 
samfinansiering av projekt, var ägarna (norska koncernen Kvaerner Energy) inte intresserade 
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av att fortsätta med vindkraftverkstillverkning. Det innebar att efter 1993 och Näsudden II-
projektet minskade företagets vindkraftsaktiviteter, trots att dotterbolaget Kvaerner Turbin 
AB ville fortsätta att satsa på (Andersson, 2001). Mellan 1997 och 1998 skedde dock en 
förstärkning av Kvaerner Turbin vindaktiviteter i och med flytt till Norge och Kvaerner 
Energy. Kvaerner koncernen såldes till amerikanska General Electric Energy Systems hösten 
2000, vilka inte var intresserade av vindkraft och därmed var det slut på vindkraftssatsningar 
(Johnsson och Jacobsson, 2000). Vindkraftsverksamheten kom att övergå i Scanwind Groups 
verksamhet, som bildades 1999 för utveckling av stora aggregat. Teknikutvecklingen sker hos 
deras svenska dotterbolag SW Vindkraft AB, vars personal tidigare var anställd hos Kvaerner 
Turbin AB. SW Vindkraft var involverat i tillverkningen av ”Windformerprototypen” – dvs. 
demoanläggningen Näsudden III (3 MW) - i samarbete med ABB, Vattenfall och 
Energimyndigheten innan projektet avbröts under våren 2002 (Göransson, 2000).  

Under 1990-talet fanns även två andra tillverkare – Zephyr Energy AB och Nordic 
Windpower AB. Zephyr startade sin vindkraftsverksamhet 1988 som en avknoppning av en 
mindre mekanisk ingenjörsfirma. Förtaget samägdes av lokala företag i Falkenberg. 
Delägarna ägnade sig även åt annan verksamhet (CGM Rationell Planering AB, 1993). Totalt 
utvecklade och sålde Zephyr sju stycken 250 kW-verk (IEA, 1997). Anläggningarna 
beställdes av Falkenberg Energi respektive Vattenfall (NUTEK, 1994). Utvecklingen av de 
första två vindkraftverken fick stöd från Energiteknikfonden och vindkraftsprogrammet 
(NUTEK, 1993). Stödet var dock relativt litet. Fram till 1994 hade NUTEK bidragit med ca 4 
miljoner till Zephyr, vilket kan jämföras med de 50 miljoner som satsades på utveckling av 
Nordic Windpowers aggregat Nordic 1000 och Näsudden II (Wizelius, 1994). Zephyr hade 
även problem med att få sina första verk certifierade. Certifiering var ett krav för att köparen 
skulle få investeringsbidrag (danska verk certifierade i Danmark blev automatiskt godkända i 
Sverige).53 I mitten av 1990-talet hade Zephyr vind i seglen. Företaget förhandlade med några 
kommuner i Halland om en order på fem till femton verk. På NUTEKs uppmaning gjordes 
även en förstudie av ett 750 kW-verk, ett projekt som kunde få stöd från NUTEK. Varken 
affären eller tillverkningen av 750 kW verket blev av. Zephyr upphörde 1998 (Wizelius, 
1994).  

Nordic Windpower AB, grundades 1990 av ÅF-Industriteknik och Hägglunds. Nordic 
Windpower har övertagit tekniken utvecklad av Svenska Varv och tillverkar mellanstora och 
stora vindkraftverk, enligt det flexibla och tvåbladiga konceptet (NUTEK, 1993). Fram till år 
2000 hade Nordic Windpower tillverkat tre stycken vindkraftverk i två storlekar, 400 och 
1000 kW. Det första vindkraftverket, Nordic 400, sattes upp 1992 utanför Lysekil. 
Erfarenheterna utnyttjades för att konstruera ett större aggregat, Nordic 1000, bland annat 
med stöd från EU (IEA, 1996; NUTEK, 1994). Vindkraftverket restes på Näsudden, Gotland 
1995. I juni år 2000 restes ytterligare ett 1 MW verk – en anpassning av det tidigare verket för 
serietillverkning och lokalisering till havs. Köpare och beställare av alla tre vindkraftverken 
var Vattenfall (Nordic Windpower, 2001; Vattenfall 2001).  

                                                 
53 För att vara berättigad till investeringsstöd ställdes krav på kvalitet och därmed att vindkraftverken skulle vara 
typgodkända. Reglerna för verk tillverkade i Sverige och andra länder än Danmark tog tid att ta fram (CGM 
Rationell Planering AB, 1993) 
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Nordic Windpower är idag den enda svenska tillverkaren aktiv i Sverige. De andra 
tillverkarna aktiva i Sverige är SW Vindkraft AB, de danska företagen Vestas, NEG Micon 
och tyska Enercon (Pétursson et al., 2002).  
 
 
5.4.4 Underleverantörer   
 
Underleverantörernas sammansättning i Sverige har förändrats under de senaste åren. De har 
blivit fler och delvis ändrat karaktär i den mening att det idag finns specialiserade företag som 
tillverkar skräddarsydda vindkraftverkskomponenter.  

Ett antal svenska företag har tillverkat komponenter till vindkrafts utrustning, 
nätanslutning och byggnation av vägar och annan nödvändig infrastruktur, under längre tid. 
ABB, till exempel, har under lång tid levererat vindkraftskomponenter till vindkraftsbyggen 
runt om i världen (BTM Consult ApS, 2002). Redan ASEA AB (senare ABB) levererade 
generatorer, manöverutrustning och bladbalkar av glasfiberarmerad plast till tillverkningen av 
de svenska demonstrationsaggregaten på 1980-talet (Statens energiverk, 1985). Ett annat 
exempel är Lidköpings gjuteri AB som levererade gjutgods till dansk vindkraftindustri på 
1990-talet (Dahlquist, 2001). För fler exempel på svenska underleverantörer till 
vindkraftsindustrin, se Box 5.1 
 

Box 5.2 Exempel på svenska underleverantörer aktiva under de senaste fem, sex åren. 
 
⋅ SKF – producerar bland annat sfäriska rull- och kullager. 

⋅ Enercon Windtower Production (EWP) – producerar torn till tyska vindkraftstillverkaren Enercon 
(Ingick tidigare i  Kockumskoncernen). 
⋅ Junoverken AB – producerar torn till Nordic Windpower AB. 

⋅ SSAB (Svenskt Stål AB) – tillverkar bland annat konstruktionsplåt till torntillverkning. 

⋅ Smidesbolaget i Oxelösund AB – skär stål för danska torntillverkare. 

⋅ Quest AB – utvecklar datoriserade kontrollsystem. 

⋅ Exempel på gjuterier är Valmets gjuteri i Karlstad (ägs av finska Metsokoncernen), Lundgrens 
Gjuteri AB, Guldsmedshytte Bruk AB och Lidköpings Gjuteri. De två sistnämnda ingår numera i 
norska Windcast Group A/S. 
 

(Källa: SVIF, 2001; Dahlquist, 2001; Sidén, 2002b; Takeuchi, 2003) 

 
Under 1990-talet ökade antalet tillverkare av vindkraftskomponenter i Sverige. En möjlig 
förklaring till ökningen är att den kraftiga expansionen på den internationella 
vindkraftsmarknaden har tvingat utländska tillverkare att leta efter ytterligare 
underleverantörer för att inte tappa produktionskapacitet (Takeuchi, 2003). Annars är 
geografisk närhet ansedd som en viktig faktor för vindkraftstillverkares val av underleverantör 
(NUTEK, 1999; Takeuchi, 2003). Allteftersom den totala marknadsvolymen har ökat har 
underleverantörer börjat specialisera sig på tillverkning av vindkraftverkskomponenter. Som 
led i denna process finns till exempel FoU-projekt som drivs i samarbete mellan tillverkare 
och underleverantörer för utveckling av förbättrade vindkraftverk (Takeuchi, 2003). Ett 
exempel är Guldsmedshytte Bruk AB och Lidköpings Gjuteri som genom att de köpts upp av 
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en av världens största leverantörer av gjutgods till vindkraftsbranchen; Windcast Group, har 
fått tillgång till en gjuteriteknik som utvecklats tillsammans av norska gjuterier och danska 
vindkraftstillverkare (Dahlquist, 2001). Den ökade specialiseringen har även inneburit att 
företag som levererar till vindkraftsindustrin måste möta deras kvalitetskrav. Både 
komponenterna och tillverkarna av komponenterna måste i många fall vara godkända och 
certifierade (Takeuchi, 2003). 
 
 
5.4.5 Projektörer 
 
Sedan 1990-talet har så kallade projektörer blivit allt vanligare på den svenska 
vindkraftsmarknaden. Projektörer planerar för utbyggnad av vindkraftsanläggningar. 
Projekterinsgföretag letar efter bra lokaliseringsplatser för vindkraftverk och förhandlar med 
markägare. En del företag erbjuder även sina kunder hjälp med bygglov, tillstånd, 
nätanslutning, finansiering etc. 
 Under tidigt 1990-tal började de första projektörerna verka kommersiellt i Sverige. De 
företagen bestod i många fall av folk med en bakgrund i miljörörelsen som initierat 
kooperativt ägande av vindkraftverk i slutet på 1980-talet. Dessa projektörer var verksamma 
lokalt, framförallt på Gotland och runt den sydkusten (Rönnborg, 2003). Danska 
vindkraftstillverkare utvecklade samarbete med svenska projektörer; samarbeten som kom att 
utvecklas till mer formella konstellationer och knyta en projektör till en viss tillverkare (ibid.). 
På mitten av 1990-talet började projektörerna agera mer nationellt. Det var framförallt 
möjligheterna att bygga ut vindkraften i fjällen och till havs som undersöktes. Under slutet av 
1990-talet fanns hopp om att den svenska vindkraftsutbyggnaden skulle öka kraftigt. Dessa 
förväntningar lockade till sig nya, utländska projektörer. Idag är flera projektörer aktiva i 
Sverige, såsom Borevind AB, GiroWind, Bohus Energi AB, Siral AB, Windforce Svenska 
AB,Eurowind AB, Vindkompaniet AB och franska Aricole AB (BTM Consult ApS, 2002; 
Sveriges vindkraftsleverantörer, 2003; Rönnborg, 2003)  
 
 
5.4.6 Vindkraftsägare 

Under 1980-talet var vindkraftsägarna en exklusiv skara i Sverige. 1988 fanns 16 
vindkraftverk installerade i Sverige. 1991 hade antalet ökat till 38 stycken. De huvudsakliga 
vindkraftsägarna var från början kommunala energiverk och privatpersoner – en del med eget 
företag – som installerade de första danska vindkraftverken i Sverige, se figur 5.8 (Svensk 
energiutveckling AB et al., 1990, 1992; Elforsk et al., 1995, 1998, 2001).54 De svenska stora, 

                                                 
54 Statistiken bygger på Elforks (tidigare Kraftbolagens Vindkraft AB) och energimyndigheternas 
driftuppföljningar av installerade vindkraftverk sedan 1989 och framåt. Sedan 1989 har ägarformerna 
kategoriserats enligt tabell 5.2. Kategoriseringen sker av vindkraftsägarna själva – dvs. de får fylla i den 
beteckning de själva tycker stämmer på deras respektive ägandeform. Detta innebär att det finns risk för 
överlappning mellan kategorierna. I statistiken avses endast ägare till vindkraftverk med en effekt på minst 50 
kW eller mer.  
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tvåbladiga demonstationsverken tillverkade med stöd från FoU- demonstrationsprogrammen, 
ägdes (och ägs) av de två i Sverige dominerande kraftföretagen Vattenfall och Sydkraft.  
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  Figur 5.8 Fördelning av ägarformer för vindkraft. 

 
Efter att investeringsstödet infördes 1991 har de privata ägarformerna, i form av 
privatpersoner, eget företag, andelsägande och företag med annan huvudverksamhet än 
kraftproduktion och distribution, ökat kraftigt jämfört med energiförtagen.  Utav de privata 
ägarformerna har andelsägande i form av samfällighetsföreningar, andelsföreningar och 
ekonomiska föreningar tilltagit kraftigt sedan mitten av 1990-talet. Antalet aktiebolag har ökat 
under de senaste åren. Jämfört med kraftföretagen och energibolagen har de små, egna 
företagen, föreningar och aktiebolag dominerat installationen av medelstora, kommersiellt 
tillverkade vindkraftverk (IEA, 1996). Kraftföretagen började installera kommersiellt 
producerade vindkraftverk under andra hälften av 1990-talet. Vattenfall, till exempel, äger 27 
av de närmare 400 vindkraftverken som finns installerade idag, se 5.4.7 (Vattenfall, 2001).  
 
 
5.4.7 Kraftbolagen 
 
Det svenska kraftsystemet har drivits av ett litet antal stora kraftföretag. De två största 
kraftföretagen, Vattenfall och Sydkraft, står tillsammans för ca 70 % av den totala 
elproduktionen i Sverige.  
 Det framgår av både utformningen av styrmedelsprogrammen och politiska beslut att 
staten har velat lägga ansvaret för vindkraftsutbyggnaden på kraftbolagen. På 1970-talet hade 
kraftbolagen framträdande roller i i vindkraftsprogrammet (Delegationen för energiforskning, 
1979). 1985 ville socialdemokraterna ge kraftbolagen ökat ansvar (Carlman, 1990). I och med 
att Energiteknikfonden bildades 1988, förtydligades statens syfte att engagera kraftbolagen, 
och låta dem stå för finansiering av storskalig utbyggnad, då fonden gav stöd till teknikprojekt 
samfinansierade med kraftbranschen. Emellertid har flera studier och rapporter visat på 
kraftföretagens ovilja att ta på sig ansvaret för vindkraftsutbyggnaden i Sverige. På 1970-talet 
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hade exempelvis Vattenfall en skeptisk inställning till vindkraftens potential i energisystemet 
(Delegationen för energiforskning, 1979). På 1980-talet angavs skäl som; bristande behov av 
nya elproduktionsanläggningar och vindkraftens jämförelsevis höga kostnader (Statens 
energiverk, 1985). Det var framförallt intresset för mindre anläggningar som var begränsat. 
Exempelvis var Vattenfalls tidiga investeringar i medelstora vindkraftverk främst motiverat 
som ett medel att öka kunskap hos personalen som i framtiden kunde komma att arbeta med 
drift och underhåll av vindkraftverk. I övrigt ansåg de att många små produktionsenheter leder 
till driftstekniska problem (CGM Rationell Planering, 1993). Även Sydkrafts intresse har varit 
vacklande. Exempelvis togs det fungerande och välproducerande Maglarpsaggregatet ur drift 
1993 utan synbar anledning trots protester från andra intressenter. 

Emellertid har kraftbolagens attityder förändrats, speciellt under 1990-talet andra hälft, då 
både Sydkraft och Vattenfall började investera i kommersiella vindkraftverk. Enligt 
Vattenfall; ”som ett framtida komplement till annan elproduktion” (Vattenfall, 2001). 1995 
installerade Vattenfall sina första två, kommersiella vindkraftverk (500 kW), ett från Enercon 
och ett från Vestas. Före 1995 ägde Vattenfall sex stycken vindkraftverk, varav majoriteten 
var teststationer och demonstrations- eller försöksanläggningar (Vattenfall, 2001). I dag är 
Vattenfall Sveriges enskilt största vindkraftproducent; 34 GWh producerades år 2000 av totalt 
440 GWh. Sydkraft, å sin sida, har två bolag inom vilka man bedriver vindkraftsverksamhet. 
Sydkraft Vind; ett litet bolag med en anställd och nettoomsättning på 3 Mkr (år 2000). I 
bolaget ingår fem vindkraftverk (Sydkraft, 2001a). ”Vindön” utanför Landskrona drivs i ett 
annat bolag; Sydkraft Vindön AB. Vindön uppfördes 1996 och består av 12 vindkraftverk med 
en effekt på 600 kW per verk. Verken producerade under 2000 16 GWh (Sydkraft, 2001b). 

Vattenfall och Sydkraft har genom sin dominerande ställning haft en betydande inverkan 
på vindkraftsutvecklingen i Sverige. Inte minst som vindkraftsutvecklingen i Sverige 
huvudsak har skett i samarbete mellan kraftbolag, myndigheter, forskningsinstitutioner och 
industri, inom ramen för FoU- och demonstrationsprogrammen. Både Vattenfall och Sydkraft 
har varit aktiva som beställare av svensktillverkade vindkraftverk och äger flera av de 
demonstrations aggregat och prototyper som utvecklats i Sverige. Vidare har båda företagen 
drivit FoU- och demonstrationsprojekt. Exempelvis har Vattenfall drivit ett projekt med syfte 
att jämföra ett danskt 400 kW standardaggretat med ett aggregat utvecklat av Nordic 
Windpower. Projektet fick 10 miljoner kr i stöd ur Energiteknikfonden (NUTEK, 1994). 
Sydkraft fick 1993-94 tre miljoner i stöd till pilotanläggning för havsbaserad vindkraft som 
sattes upp 1990 i Blekinge (Noggersund) Aggregatet var danskt och på 220 kW. Projektet var 
ett femårsprojekt med syfte att studera hur vatten och klimat påverkar verket och 
driftsäkerhet, ekonomi och hur vindkraftverket påverkar fiske och miljö (NUTEK, 1994).55 
 
 

                                                 
55 Detta projekt var fortsättning på så kallade ”Blekinge-utredningen” som fick 4,5 miljoner i stöd från 
Energiteknikfonden. I det projektet studerades teknik för 14 grupper om 7 aggregat, lokaliserades i samma 
område till havs. I en efterstudie gjordes en förprojektering för att bygga ca 100 verk i Kalmarsund (NUTEK, 
1994). 
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5.4.8 Intresseorganisationer  
 
I Sverige har det funnits en rad intresseorganisationer som arbetar med vindkraftsrelaterade 
frågor. En del, såsom Svensk vindkraftförening (SVIF), arbetar specifikt med vindkraft. SVIF 
är SEROs vindkraftssektion och är en intresseorganisation för vindkraft.56 Föreningen bevakar 
vindkraftens intressen, informerar om vindkraft och arbetar för att vindkraften ska byggas ut i 
Sverige. SVIF samarbetar med flera myndigheten på olika nivåer. SVIF har till exempel 
medverkat i samrådsgrupper med Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Försvaret och 
Länsstyrelsen i Skåne. SVIF har varit representerade i olika statliga utredningar som 
remissinstans och referensgrupp. De har bland annat ingått i Vindkraftsutredningen som 
tillsattes av Miljöminister Anna Lindh våren 1998. Vidare lobbar SVIF för sina intressen 
genom att uppvakta myndigheter, skicka in skrivelser och ge ut av ett nyhetsbrev; Medvind 
samt upprätthålla en hemsida (SVIF, 2001).  

Andra organisationer har bredare verksamhetsområden, på både miljö- och energiområdet. 
Exempelvis är Greenpeace aktiv på både nationell och internationell nivå. Förutom ren 
lobbyverksamhet, utför organisationen undersökningar, utredningar etc. Greenpeace har till 
exempel tagit fram kriterier för off-shore etablering i Tyskland, med syfte att stödja 
vindkraftsindustrin, och utrett möjligheterna för utbyggnad i Nordsjön (Greenpeace, 2000).  
Svenska naturskyddsföreningen, har gått från att vara kritiska till vindkraft på grund av dess 
inverkan på kultur- och naturområden, till att vilja främja vindkraft. Föreningen är mycket 
aktiv inom lokaliseringsfrågan för närvarande. Även Naturskyddsföreningen deltar i, och 
utför egna, studier och utredningar. Folkkampanjen, vars huvudmål är avstängningen av 
kärnkraften propagerar för el producerad ur förnyelsebara energikällor (Folkkampanjen, 
2002). 

Det tilltagande intresset för vindkraft och ökad installerad effekt har även lett till 
intresseföreningar mot vindkraft har bildats. I Sverige har Svenskt landskapsskydd under de 
senaste åren bedrivit aktiv lobbying emot ett flertal vindkraftsprojekt (Svenskt 
Landskapsskydd, 2002). 
 
 

5.4.9 Former för samverkan mellan aktörer 
 
I Sverige finns olika typer av mötesplatser, både formella och informella. Bland de 
formaliserade nätverken ingår olika intresseorganisationer och branschorganisationer. I 
forskarvärlden finns formaliserade samarbeten genom till exempel FoU-programmen. På det 
informella planet sker både samverkan och samarbete. Dessutom deltar Sverige och svenska 
aktörer i internationella organ och samarbeten. 
 
                                                 
56 Sveriges Energiföreningars Riksorganisation, SERO bildades 1980 efter att intresset för förnybara 
energikällor ökat på gräsrotsnivå på 1970-talet. SERO är en intresseorganisation vars medlemmar i första hand 
består av energiintresserade privatpersoner (SERO, 2001).  
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Branschorganisationer 
Förutom genom Elforsk har kraftindustrin samarbetat genom Kraftverksföreningen. Deras 
utvecklingsstiftelse (VAST) har arbetat med samverkan mellan medlemsföretag och 
tillverkningsindustri och tagit fram upphandlingsunderlag för medelstora vindkraftverk med 
syfte att pröva huruvida kostnadsbilden var gynnsam eller ej (Statens energiverk, 1985). 
Svenska Kraftverksföreningen gick hösten 2000 samman med Sveriges Elleverantörer och 
bildade branschorganisationen Svensk Energi. Organisationen företräder hela elbranschen i 
energipolitiska frågor, såväl nationellt som internationellt (Svensk energi, 2002).  

Sveriges Vindkraftleverantörer är en branschorganisation för företag som tillverkar, 
marknadsför och säljer vindkraftverk i storlekar över 200 kW (Sveriges 
vindkraftsleverantörer, 2003).  
 
Andra samarbetsorgan  
SWTBC – Swedish Wind Turbine Buyer Consortsium, var ett konsortium som bildades med 
syfte att reducerar kostnader för vindelsproduktion och framförallt de tekniska och 
ekonomiska riskerna som köparna stod inför. Konsortiet bestod av Göteborg Energi AB, MIT 
Energi AB, Slitevind AB, Vattenfall och Sydkraft. Konsortiet bildades som en del av 
NUTEKs marknadsstimulerande åtgärder: Konsortiet gjorde en teknikupphandling med syfte 
att optimera uppköpen (IEA, 1996).   

Samverkansgruppen SWIND (Swedish Wind Energy Technology), bildades år 2000 på 
initiativ av Exportrådet för att ta till vara exportintressen. Följande tio företag ingick i gruppen 
vid starten: ABB, Avesta Polarit, Dellner Brakes, FOI, Nordic Windpower, Pitchwind, SW 
Vindkraft (ScanWind Group), SWECO Energuide, Teknikgruppen (utför analyser inom 
VKK) och ÅF (Lansing).  
 
Internationellt samarbete  
De mesta internationella samarbetet har skett via IEA eller EU (tidigare EG). Sverige har 
deltagit i ett flertal projekt, bland annat Joule II och III liksom THERMIE. THERMIE var 
EGs och EUs demonstrationsprogram för ny teknik (NUTEK, 1994). Exempelvis sker 
samverka genom OPET (Organisation for Promotoin of Energy Technologies) – ett nätverk 
som har skapats för att sprida resultaten från demonstrationsprojekt som bedrivs inom EU:s 
THERMIE-program. I Sverige finns OPET Norrland i Umeå och OPET EM i Stockholm 
Dessa kontor ska hjälpa till att påskynda marknadsintroduktion och lansera nya innovativa 
energitekniker. Energimyndigheten är värd för svenska OPET (OPET). De har även en 
hemsida för som främst vänder sig till vindkraftsplanerare i lokala myndigheter: 
www.vindkraft.nu.   
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6. Styrmedelsinverkan på svensk 
vindkraftsutveckling 

 
 
 
 
 
I detta kapitel analyserar vi närmare effekter av styrmedelsinsatser och hur styrmedlen har 
inverkat på utvecklingen av vindkraft i Sverige, med avseende på teknik, kostnader och 
aktörer. Studien i kapitel 5 indikerar att styrmedel riktade mot introduktion och spridning av 
vindkraft, presenterade i avsnitt 4.3, har haft stor betydelse för utvecklingen av 
vindkraftsystemet i Sverige. En första bedömning av indikatorer på utvecklingen av 
vindenergisystemet i förgående kapitel visar på ett energisystem med miljömässiga fördelar, 
utrymme för teknisk utveckling, utrymme för en relativt snabb utvecklingstakt, utrymme för 
kostnadsreduktion för vindkraftverk och genererad kraft. Dynamiken och utvecklings-
möjligheterna för aktörerna i vindkraftssystemets är emellertid svårare att bedöma. Aktörerna 
som krävs för ett fungerande energisystem är många och utvecklingen av aktörsstrukturer, 
kunskap och acceptans har tagit tid. Analysen i kapitlet är i mångt och mycket en fortsättning 
och utveckling av de sammantagna analyser som gjorts i de tidigare utvärderingarna av 
vindkraftssystemet, se kapitel 4. Till skillnad från tidigare analyser i utvärderingarna har vi 
utgått från ett systemperspektiv, där vindkraftsystemet utgör grunden för bedömningen. 
 
 

6.1 Styrmedelsinverkan på teknikutveckling  
 
6.1.1 Stora, tvåbladiga vindkraftverk 
 
Utvecklingen av vindkraftverk, dess utformning och storlek, i Sverige har formats av det 
tidiga vindkraftsprogrammet och krav på kostnadseffektivitet, lönsamhet och effektiv 
energitillförsel som ställdes i de energipolitiska målen. Dessvärre har tillverkningen av 
vindkraftverk utvecklade i Sverige varit begränsad.  
 Vindkraftsprogrammets tidiga mål var att utveckla och tillverka vindkraftverk, vilket inte 
är konstigt med tanke på att det inte fanns någon kommersiell vindkraftsproduktion i världen. 
Inom ramen för vindkraftsprogrammet valde man att satsa på utveckling av stora, tvåbladiga 
vindkraftverk. Sedan dess har den svenska vindkraftverksutvecklingen karaktäriseras av 
storskalig vindkraft med tvåbladig och flexibel utformning, till skillnad mot den dominerande 
internationella utvecklingstrenden med stegvis utveckling av medelstora, trebladiga 
vindkraftverk med växellåda.57  
                                                 
57 Detta kan jämföras med den danska vindkratsutveckling som jämförelsevis var bredare initialt, även om 
tyngdpunkten kom att hamna på tillverkning av mindre verk som gradvis har förbättrats och ökat i storlek. Även 
i Tyskland har de statliga satsningarna varit bredare: Stora aggregat har utvecklats med statliga medel och 
kraftindustrin fått bidrag på köparsidan (CGM Rationell Planering AB, 1993). 
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Den svenska utvecklingslinjen, med utveckling av ny teknik snarare än uppskalning, har krävt 
både gedigen kunskap och kompetens. Kunskap och kompetens har funnits med från början i 
vindkraftsprogrammet genom de olika forskningsinstitutioner knutna till programmet, vilka i 
sin tur har haft stor inverkan på utvecklingen av den tvåbladiga, storskaliga tekniken.  
 Sedan 1975 har FoU- och demonstrationsprogrammen subventionerat forskning, 
utveckling och demonstration av utveckling av vindkraftverk i Sverige. Någon tillverkning av 
medelstora och stora vindkraftverk utan stöd från vindkraftsprogrammet och 
Energiteknikfonden har inte funnits, även om svenska tillverkaren Zephyr, fick en relativt 
liten del av de statliga stöd som betalades ut (Wizelius, 1994). De sammantagna FoU- och 
demonstrationssatsningarna hade t o m år 2000 resulterat i dels de tre stora 
demonstrationsaggregat; Maglarp (3 MW), Näsudden I (2 MW) och Näsudden II (3 MW), 
några försöksanläggningar, som till exempel Kalkugnen i Älvkarleby (60 kW) och Lyse 2 
(400 kW), samt några prototyper, såsom till exempel Nordic 1000 (1 MW, installerad 1995). 
De planer på serieproduktion som har flera företag har arbetat för hade fram till år 2000 inte 
fått något genomslag.58 De storskaliga vindkraftverken utvecklade i Sverige, har tyvärr inte 
haft någon marknad, varken i Sverige eller internationellt. I och med att efterfrågan har varit 
begränsad, har serietillverkning av svensktillverkade storskaliga vindkraftverk uteblivit, vilket 
i sin tur medfört att nödvändig kostnadsreduktion, förbättrad teknik och förbättrade 
tillverkningsprocesser varit svåra att få tillstånd. Utveckling av en inhemsk 
tillverkningsindustri har inte preciserats i de energipolitiska målen, även om det inom FoU- 
och demonstrationsprogrammen har funnits sådana målsättningar. Mellan 1975 och 1991 
fanns heller inga specifika styrmedel riktade mot marknadsutveckling. Utan 
marknadsutveckling ingick som del i FoU- och demonstrationsprogrammen, vars åtgärder var 
riktade till en begränsad skara aktörer – aktörer involverade i teknikutveckling, dvs. aktörer 
från tillverkningsindustrin, forskningsenheter och kraftbolag.  
 
 
6.1.2 Vindkraftverk installerade i Sverige 
 
1991 skedde en förändring av introduktions- och spridningstakten av vindkraft i och med 
energiöverenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Folkpartiet och Centern. 
Åtgärdsområdena vidgades utöver de initiala FoU- och demonstrationsprogrammen och fokus 
ändrades från teknikutveckling till vindelsproduktion. Storskalig utbyggnad av vindkraft 
skulle stimuleras med hjälp av tillämpad teknikutveckling och demonstration samt genom att 
införa ett investeringsstöd. Som ett resultat av de båda investeringsstöden, Miljöbonusen, och 
den senare tillkomna 9-öringen har en marknad för kommersiellt tillgängliga, medelstora 
vindkraftverk med trebladig utformning etablerats i Sverige. Investeringsstöden tillsammans 
med Miljöbonusen har lett till en betydande ökning av installerad vindkraft. Mellan 1990 och 
år 2000 ökade den installerade effekten från 8 MW till 240 MW. Det första investeringsstödet 
räckte till ca 110 MW eller 350 stycken vindkraftverk. Det andra stödet (1998-2002) har 

                                                                                                                                                         
 
58 Sedan 2000 har dock Nordic Windpower AB brutit den trenden och tillverkat och sålt tre stycken 1 MW-verk 
(Elforsk et al., 2003). 



 80

bidragit till 290 MW installerad effekt, vilket motsvarar 374 aggregat (Lundström, 2002). De 
installerade vindkraftverken har i huvudsak varit serietillverkade danska aggregat, som med 
åren ökat i storlek.59  

Investeringsstödet kan inte sägas ha haft någon direkt effekt på marknadsutvecklingen för 
svensktillverkade vindkraftverk. De företrädesvis små, privata aktörer som styrt efterfrågan i 
Sverige, har investerat i beprövad vindkraftteknik, tillgängliga på den europeiska marknaden. 
Vidare har investeringsstöden ställt krav på svenskt typgodkännande av vindkraftverk för att 
vara berättigad till stöd. Vissa av de svensktillverkade vindkraftverken hade emellertid 
problem att bli godkända under tidigt 1990-tal (Johnson och Jacobsson, 2000). År 1993 hade 
bara ett svensktillverkat vindkraftverk fått investeringsstöd. Tidigare var danska vindkraftverk 
certifierade i Danmark automatiskt godkända i Sverige, vilket givetvis innebar en fördel för 
de danska vindkraftverken. Numera ska vindkraftverken helst vara typgodkända i Sverige av 
CITAC (Lundström, 2002). Nordic Windpowers 1 MW-prototyp (installerad 1995) är 
certifierad av Det Norske Veritas (Nordic Windpower, 2001). Emellertid har bidragen haft en 
indirekt effekt på utveckling av svenska vindkraftverk, i och med att de har kompletterat 
styrmedlen för FoU och demonstration. Investeringar i kommersiell vindkraft, främjad av 
investeringsstöden och Miljöbonusen, har gett erfarenheter av installation och generering av 
vindkraft, vilket gynnat både fortsatt och utökad grundforskning, fortsatta 
demonstrationsinsatser och utveckling av svensktillverkade vindkraftverk. FoU- och 
demonstrationsprogrammen har även kompletterat varandra sinsemellan. Projekt finansierade 
genom Energiteknikfonden har i många fall varit tillämpningar av forskning inom 
vindkraftsprogrammen.  
 
 

6.2 Kostnadsutveckling  
 
Svenska FoU- och demonstrationsinsatser har varit inriktade mot att utveckla storskaliga 
vindkraftverk för kostnadseffektiv produktion av vindkraft. Som nämnts ovan har en 
kommersialisering av svensktillverkade vindkraftverk uteblivit under den studerade perioden. 
Det går inte heller inte att tillskriva de svensktillverkade vindkraftverken någon systematisk 
kostnadsreduktion. 

Investeringsstödet och Miljöbonusen har nyttjats för att subventionera investerings-
kostnader och kostnader för genererad vindkraft. Detta har i sin tur främjat spridningstakten 
av medelstora, kommersiellt tillgängliga vindkraftverk på den svenska marknaden. Som vi 
visat tidigare kan vi se att kostnadsreduktionen för de i Sverige installerade verken, om än 
något svag och ojämn, följer kostnadsreduktionen för de i Danmark installerade 
vindkraftverken. Ur ett europeiskt perspektiv har de svenska subventionerna bidragit till 
erfarenheter och läreffekter i produktion av vindkraftverk, vilket i sin tur bidragit till 
kostnadsreduktion av vindkraftverk och förbättrade vindkraftverk internationellt. Emellertid 
kan de svenska subventionerna anses vara marginella. Länder såsom Danmark, Tyskland och 
Spanien har satsat betydligt mer pengar för att genom erfarenhet och läreffekter ge 
                                                 
59 1992 var medelstorleken på de installerade verken ca 230 kW och år 2000 var den närmare 800 kW, vilket 
motsvarade den internationella medelstorleken (BTM Consult ApS, 2002). 
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möjligheter till kostnadsreduktion, se tabell 7.1 (Neij et al., 2003). De svenska subventionerna 
har emellertid bidragit till, så som tidigare nämnts, en betydande ökning av installerad 
vindkraft. Detta i sin tur har bidragit till ökad erfarenhet och kunskap för produktion av 
vindgenererad el. I studien kan vi se att flertalet faktorer utvecklats i riktning mot reducerade 
kostnader för vindgenererad el, såsom ökad specifik elproduktionen (kWh/kW), förbättrad 
kunskap om lokalisering, minskade drift- och underhållskostnader.   
 
 

6.3 Aktörsutveckling 
 
Under vindkraftens inledande decennier var vindkraftsaktörerna en begränsad skara i Sverige. 
De statliga FoU- och demonstrationsprogrammen involverade först och främst myndigheter, 
kraftbolag och företag etablerade i bilindustrin, verkstadsindustrin respektive varvsindustrin. 
Å andra sidan fanns kommunala energibolag och små privata företag och individer som 
investerade i utveckling och installation av medelstora och små vindkraftverk för lokalt eller 
privat bruk. Dessa aktörer var inte föremål för riktade styrmedel under 1970- och 1980-talen. 
Sedan 1970-talet har både antalet och variationen av aktörer ökat i takt med utbyggnaden av 
vindkraft i Sverige. Under 1990-talet blev kooperativa ägarformer vanligare samtidigt som 
internationella vindkraftstillverkare och återförsäljare etablerade sig i Sverige och antalet 
underleverantörer och professionella projekterare ökade – inte utan inverkan av 
investeringsstöden, Miljöbonusen och 9-öringen som gynnat vindkraftmarknadens utveckling 
i Sverige. Aktörerna på vindkraftsmarknaden har förändrats från ideella till kommersiella i 
takt med att marknaden expanderat, såsom bilden nedan illustrerar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
© Seppo Leinonen, www.seppo.net                                               

          Figur 6.1 Från ideell till kommersiell.  
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6.3.1 Vem har drivit introduktion och spridning i Sverige?  
 
Utvecklingen av det svenska vindkraftsystemet har varit starkt beroende av de aktörer som 
medverkat i processen. Styrmedel har på olika sätt påverkat aktörernas beteende och 
medverkan genom att stötta och gynna vissa aktörer medan andra aktörer visats mindre 
intresse. Något grovhugget kan sägas att utveckling och tillverkning av vindkraftverk har 
engagerat vissa aktörer, då den svenska vindkraftsutvecklingen i huvudsak har skett i 
samarbete mellan myndigheter, kraftbolag, forskningsinstitutioner och industri. Installation av 
vindkraftverk har å andra sidan gjorts företrädesvis av i jämförelse små aktörer, såsom 
privatpersoner, samfälligheter, andelsföreningar och egna företag, utan koppling till statliga 
organ. Dessa olika aktörsgrupper agerande har påverkats och påverkat olika styrmedel. 
Aktörerna i den förstnämnda gruppen; myndigheter, kraftbolag, forskningsinstitutioner och 
industri, har utgjort kärnan i FoU-programmen samtidigt som de aktivt deltagit i projekt 
finansierade av programmen. Investeringsstöd, Miljöbonus och 9-öring har däremot utnyttjats 
av aktörerna i ägargruppen. Dessa aktörer var mycket få innan omläggningen av styrmedlen 
1991 gav andra aktörer än de involverade i vindkraftsprogrammet och Energiteknikfonden 
möjlighet till stöd. Innan investeringsstödet infördes var de marknadsutvecklande åtgärderna 
begränsade till FoU- och demonstrationsprogrammen. FoU- och demonstrationsprogrammens 
aktörer kom att fungera som indirekt marknad utan att tilltänkta kunder i ett vidare perspektiv 
beaktades. Intressant är att privatpersoner och kommunala och regionala energibolag hade 
installerat vindraftverk innan det fanns möjlighet att söka investeringsstöd (Svensk 
Energiutveckling AB et al., 1990). Det har funnits en vilja att installera vindkraftverk bland de 
små, privata aktörerna. Under båda stödperioderna har bidragen också varit efterfrågade och 
fullt utnyttjade (dvs. båda programmens avsatta medel betalades ut).  
 De stora kraftföretagen, som har varit involverade i svensk vindkraftsutvecklingen sedan 
1970-talet, har inte visat samma vilja att installera vindkraftverk. Detta trots att det tydligt har 
framgått att staten och styrmedlen under lång tid var inriktade på vindkraftsutveckling genom 
kraftbolagen (se avsnitt 5.4.7). Även om kraftbolagen har varit aktiva i svensk utveckling av 
storskalig vindkraftsteknik – som projektör, ägare, elleverantör etc. – kan man knappast 
beskriva dem som drivande av vindkraftsutvecklingen i Sverige. Kanske kan man rent av 
beskriva kraftbolagens skepticism och brist på agerande på 1980-talet som ett hinder för 
introduktion och spridning? I en utvärdering från 1993 bedöms den svaga utvecklingen av 
svensk tillverkningsindustri av medelstora aggregat vara ett resultat av att kraftindustrin 
betraktade små och medelstora vindkraftverk som ointressant förutom i utbildnings- och 
utvecklingssyfte (CGM Rational Planering, 1993). Drivkraften bakom den spriding av 
vindkraft vi sett i Sverige under drygt två decennier måste i första hand tillskrivas 
privatpersoner, föreningar, kooperativ och små företag och inte de stora kraftföretagen. Även 
kommunala energibolag har på sina ställen drivit på den lokala utvecklingen av vindkraft, 
som till exempel i Falkenberg. 
 Emellertid har kraftbolagens attityder förändrats, speciellt under 1990-talet andra hälft, då 
Sydkraft installerade vindkraftparker både på land och till havs, och Vattenfall började 
investera i allt fler vindkraft, även internationella, kommersiellt tillgängliga, medelstora 
vindkraftverk (Vattenfall, 2001). Tidigare hade Vattenfall beställt demonstrations- eller 
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försöksanläggningar och köpt några danska serietillverkade vindkraftverk i studiesyfte. 
Exempelvis ställdes fyra mindre, danska à 180 kW upp på Gotland av Vattenfall i slutet av 
1980-talet, för att studera effektivitet, landskapspåverkan och aggregatens inbördes påverkan 
(Vattenfall, 2001). Idag är Vattenfall den enskilt störste producenten av vindel i Sverige. 

Slutsatserna från studien av vindkraftssystemets utveckling pekar på att styrmedel för 
forskning och utveckling inte enbart varit kraftigt riktade mot utveckling av storskalig teknik, 
utan att de har även varit tydligt riktade mot vissa aktörer. Man kan ifrågasätta om inte andra 
aktörer, såsom små företag, andelsföreningar och samfälligheter, genom statlig inverkan 
borde ha tilldelats fler möjligheter att tidigare påverka vindkraftsutvecklingen i Sverige? I 
studien identifierades även andra aktörer som kunde ha involverats i de statliga åtgärderna i 
ett tidigare skede. Detta gäller både regionala och kommunala myndigheter, men även 
forskningsinstitutioner som bedriver samhällsvetenskaplig forskning.  
 
 
6.3.2 Kunskap och kompetens 
 
Även om effekterna av vindraftsprogrammet och Energiteknikfonden i termer av installerade 
svensktillverkade vindkraftverk har varit begränsade, så har FoU- och 
demonstrationsprogrammen genererat kunskap och kompetens som påverkat vindkraftverkens 
utformning, storlek och prestanda. Vilket i sin tur har generat fortsatta FoU- och 
demonstrationsinsatser. Ett flertal utvärderingar pekar på utvecklingen av hög teknisk 
kompetens och kunskapsnivå i Sverige, inte minst inom områden såsom aerodynamik, 
meteorologi och elsystemteknik (Statens energiverk, 1985; NUTEK, 1993). Ett flertal 
licentiater och doktorer har också utbildats inom ramen för vindkraftsprogrammet.  
 Det ökade antalet installerade vindkraftverk, till följd av bidrag och subventioner, har både 
generat kompetens och kunskap om drift och underhållsfrågor och vidare aktualiserat 
forskning och efterfrågan på kompetens av både driftstekniska aspekter och vindkraftens 
sociotekniska hänseenden. Investeringsstöden har med andra ord även haft en effekt på 
utformningen av FoU- och demonstrationsprogrammen och den kunskap och kompetens som 
byggts upp.  
 Kunskap om vindkraft på kommunala och regionala myndigheter har aktualiserats under 
senare år. Det har förekommit stora skillnader mellan olika lokala myndigheters kunskap och 
kompetens i vindkraftsfrågor. Ökad kunskap bland dessa institutioner bedöms vara av vikt för 
bättre tillståndshantering. Fortsatt kunskaps och kompetensutveckling generellt är viktig för 
vidare introduktion och spridning av vindkraft i Sverige. Både ökad utbyggnad av vindkraften 
och ökad installation av storskaliga aggregat kräver ökade kunskaper om till exempel 
planering, acceptans, ljudupplevelser och effekter på djur- och växtliv.  
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6.3.3 Samverkan mellan aktörer 
 
De statliga styrmedelsinsatserna har även inverkat på samarbetet mellan olika aktörer för 
utveckling av vindkraft. Exempel på samverkan är vindkraftsprogrammen där 
forskningsinstitut samarbetat med universitet och högskolor och även med industrin och 
konsulter i utvecklingen av kunskap och storskalig vindkraftsteknik. En annan typ av 
samarbete har förekommit i statligt stödda vindkraftsprojekt där exempelvis 
forskningsinstitutioner samarbetar med kraftindustrins gemensamma organisation Elforsk. 
Energimyndigheten har gjort bedömningen att aktörerna i vindkraftsystemet är relativt få och 
känner till varandra väl (Energimyndigheten, 2000a). Samarbete har även skett mellan olika 
myndigheter på olika nivåer och på det internationella planet med utländska 
forskningsinstitutioner, bland annat inom ramen för IEA-projekt och för EU-program.  

Denna formella, såväl som informella samverkan, har haft betydelse för utbyte av 
erfarenheter, och kan komma att leda till minskade risker och osäkerheter inför framtida 
utveckling. De styrmedel som riktats mot introduktion och spriding mellan 1975 och år 2000 
har främjat samarbete mellan i första hand aktörer inom FoU-programmen. Stöd till 
formaliserad samverkan mellan tillverkare, projektörer och kunder har däremot inte funnits 
inom ramen för dessa styrmedel (Johnson och Jacobsson, 2000). Emellertid har mötesplatser 
erbjudits för samtliga aktörer genom de olika konferenser som arrangerats på vindkraftstemat. 
Exempelvis är den återkommande vindkonferensen, anordnad av vindkraftsprogrammets 
medverkande, en viktigt arena för möten och utbyte av erfarenheter i Vindkraftsverige.  
 Fortsatt samverkan mellan aktörer styrker lärande och kan bidra till fortsatt 
kostnadsreduktion, teknikutveckling och ökad kunskap om icke-energirelaterade faktorer som 
påverkar introduktion och spridning av vindkraft.  
 
 

6.4 Har styrmedelsinsatserna varit framgångsrika? 
 
Har styrmedelsinsatserna varit framgångsrika under den studerade perioden 1975-2000? Det 
beror givetvis på vilken utgångspunkt man har när man ställer frågan. Om man bedömer 
resultaten av insatserna i form av installerad effekt och vindelsproduktion framstår resultaten 
som marginella. År 2000 bidrog de installerade vindkraftverken (totalt ca 240 MW installerad 
effekt) med en vindkraftsproduktion på 440 GWh/år, vilket utgjorde ca 0,3 % av den totala 
elproduktionen i Sverige. Om bedömningen vidgas till bedömning av utveckling och 
förändring av vindkraftssystemet studerad här, framgår att styrmedelsinsatserna har skapat 
förutsättningar för och har haft stor inverkan på både teknikutveckling och aktörernas 
deltagande, även om vindkraftsystemets utveckling har gått långsamt.  
 I detta avsnitt vill vi lyfta fram ett par aspekter av styrmedelsinsatserna som kan bidra till 
en förklaring till varför utvecklingen har varit trög. Vi ställer även frågan om 
vindkraftsutvecklingen kan anses marginell i förhållande till de energipolitiska mål som styrt 
styrmedelsinsatserna under de 25 år vi har studerat? 
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6.4.1 Bristande kontinuitet  
 
Det har inte funnits kontinuitet eller en tydlig strategi för styrmedelsinsatserna. På 1970-talet 
och början av 1980-talet följde styrmedelsinsatserna den energipolitiska strategin att snabbt 
komma igång med storskalig utbyggnad av vindkraft för att kompensera för dyrare olja och 
avveckling av kärnkraften. Emellertid kom ett avbräck i mitten av 1980-talet. Intresset för 
kortsiktiga åtgärder med syfte att snabbt introducera ett alternativ till i första hand oljan 
försvagades. Energipolitiken inriktades istället på långsiktigare förändringar av 
energisystemet för att successivt öka användningen av förnybara energikällor (Ds 2000:14). 
Detta innebar att statens FoU-insatser mattades av efter 1985 och inga nya demoanläggningar 
tillverkades. Inom vindkraftsprogrammet fortsatte man att ägna sig åt grundforskning som 
behandlade bland annat vindmätningar och forskning inom kraftelektronik, maskinteknik, 
elsystem och turbulens. 1991 förändrades vindkraftspolitiken i och med Energi-
överenskommelsen från samma år – dvs. bredare fokus på marknadsutveckling och 
produktion av vindel ersatte tidigare fokus på utveckling av vindkraftverk – och en ny  
strategi för att öka installationstakten introducerades: Tillämpad forskning och 
investeringsstöd prioriterades framför grundforskning. Samtidigt projekterades och 
installerades ett antal större vindkraftverk inom ramen för FoU- och demonstrations-
programmen. Senare tillkom Miljöbonusen, införd 1994, och ett nytt investeringsstöd infördes 
1998.  
 Dessvärre har stöden till vindkraftsinstallation och vindelsproduktion inte varit 
kontinuerliga.  Investeringsstöden har varit kortsiktiga med avgränsning i tid och budget 
bestämda från början av programmen. När första investeringsstödsperioden var över var det 
inte klart att det skulle komma en andra period. Vidare har både reglerna och nivåerna för 
ersättning ändrats under programmens gång. Miljöbonusen, liksom 9-öring, har dessutom 
varit tillfälliga stöd. Miljöbonusen är en tillsvidarelösning, som fått dispens av EU 
Kommissionen och EUs konkurrenslagstiftning. 9-öringen introducerades i avvaktan på ett 
nytt energipolitiskt program. Vi menar att kortsiktigheten i dessa program tillsammans med 
brist på tydliga strategier har bidragit till den långsamma marknadsutvecklingen, inte minst 
för vindkraftverken utvecklade i Sverige. 
 
 
6.4.2 Kombination av styrmedel 
 
Styrmedelsinsatserna har saknat ett bredare energi- och innovationssystemperspektiv. De 
styrmedel som riktats mot introduktion och spridning i Sverige var länge begränsade till 
forskning, utveckling och demonstration av vindkraftverk. Det var först 1991 som FoU- och 
demonstrationsprogrammen kombinerades med subventioner av kostnader för vindkraftverk 
och genererad vindkraftsel. Vidare har utformningen av investeringsstöden stått i motsättning 
till framförallt vindkraftsprogrammet, då stöd till forskning, utveckling och demonstration har 
främjat utveckling, men inte marknadsintroduktion, av tvåbladig, storskalig teknik. Samtidigt 
som stöd och bidrag till investering och drift, såsom investeringsstöden, Miljöbonusen och 9-
öringen, har främjat spridning av kommersiellt tillgängliga, medelstora vindkraftverk, men 
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inte av stora vindkraftverk utvecklade i Sverige. Det är möjligt att en tidigare kombination av 
dessa styrmedel hade gynnat marknadsutvecklingen för åtminstone de medelstora 
vindkraftverken som utvecklades i början av 1990-talet i Sverige.  
 Styrmedlen riktade mot introduktion och spridning har inte kombinerats väl med andra 
typer av styrmedel, såsom lagar, regler för tillstånd och information. Speciellt de 
administrativa styrmedlen som styrt de lokala myndigheternas planering och handläggning av 
vindkraftsfrågor har inte varit förenliga med styrmedlen riktade mot introduktion och 
spridning. Bristen på adekvata instrument för planering och tillståndshantering har 
tillsammans med långa handläggningstider skapat osäkerhet bland vindkraftsystemets aktörer, 
inte minst bland ägare, projektörer, investerare och tillverkare. Vidare har informativa 
styrmedel använts mycket sparsamt. Information till både allmänhet, politiker, tjänstemän och 
kraftbranschen skulle kunna ha ökat acceptans och intresse hos dessa grupper. Inga specifika 
program för information har funnits. Rådgivning har förekommit som komplement till 
investeringsstödet och information i form av faktablad har producerats av bland annat 
myndigheterna i begränsad omfattning.  
 Avsaknad av en helhetssyn på utveckling av vindkraft i stort och en relativt sen 
kombination av teknikutvecklande och marknadsutvecklande styrmedel samt styrmedlens 
förändrade fokus när marknadsutvidgande styrmedel väl introducerades, har tillsammans med 
bristfällig kombination med regelsystem och informativa styrmedel troligen bidragit till en 
begränsning av installationstakten i Sverige.   
 
 
6.4.3 Uppfyllda energipolitiska mål?  
 
Avsaknaden av konkreta mål för kärnkraftsavvecklingen och vaga energipolitiska målen för 
introduktion och spridning av vindkraft mellan 1975 och år 2000 har inte har bidragit till en 
snabb utveckling av vindkraft i Sverige. De målbeskrivningar som fanns t o m år 2000, 
karaktäriseras av lösa formuleringar som fastställer att vindkraft ska introduceras och spridas i 
det svenska energisystemet, dock utan att ange hur mycket och när, se 4.1. Även om man 
initialt hade för avsikt att i snabb takt introducera och sprida vindkraftsteknik på 1970-talet, 
mattades takten av under åttiotalet. Ett exempel på det är de utredningar och utvärderingar 
som gjorts av vindkraftens utveckling i Sverige, som i stor utsträckning har fokuserat på 
vindkraftens framtida potential och inte på kortsiktiga förutsättningar för introduktion och 
spridning. Först på senare år har man återigen intresserat sig för en ökad installationstakt. 
Energiöverenskommelsen från 1997 fastställde både långsiktiga och kortsiktiga mål. Det 
långsiktiga målet var att öka elproduktionen från förnybara energikällor kraftigt under en 10 
till 15 års period. Det kortsiktiga målet fastställde att investeringsstödet skulle leda till en 
ökad vindkraftsgeneration med 0,5 TWh/år till år 2002 – ett mål som har uppfyllts. De 
långsiktiga programmen med fokus på FoU pågår till 2004.  
 Även om resultaten av styrmedelsinsatserna i termer av installerad effekt och 
vindenergiproduktion framstår som marginella, är inte insatserna misslyckade i förhållande 
till de energipolitiska målen. Vindkraftverk har introducerats och spridits i Sverige, om än i 
långsam takt.  Den långsamma förändringstakten strider inte heller mot de energipolitiska 
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målen, vilka som sagt varit vagt formulerade och inriktade på framtida behov framför snabb 
utveckling. Visserligen har tillverkningen av svenskutvecklade vindkraftverk varit begränsad, 
men utvecklingen av en inhemsk vindkraftsindustri har inte heller formulerats i de 
övergripande målen. Styrmedelsinsatserna för den studerade perioden får med andra ord anses 
ha uppfyllt de energipolitiska målen. Det återstår att se om de långsiktiga målen för 1997 års 
energipolitiska program uppfylls.  
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7. Diskussion och slutsatser 
 
 
 
 
 

7.1 Implikationer för styreffekt och förändringstakt 
 
Även om man inte kan kritisera de svenska styrmedelsinsatserna i relation till de 
energipolitiska mål som ställts upp, kan man fråga sig varför styrmedelsinsatserna inte har 
resulterat i en större andel installerade vindkraftverk och tillförsel av vindel? Och varför är det 
så stor skillnad mellan Sverige och Danmark och Tyskland? Danmark och Tyskland har till 
exempel både en inhemsk tillverkningsindustri och en betydligt större andel installerad 
vindkraft än Sverige.  

Jämförelsevis låga elpriser, brist på efterfrågan av mer elektricitet och begränsad tillgång 
på blåsiga platser anförs ofta som förklaringar till trög vindkraftsutveckling. Emellertid visar 
en jämförande studie av introduktion och spridning av vindkraft i USA (allmänt), Kalifornien 
(specifikt), Danmark och Tyskland att skillnader i elpriser, efterfrågan och tillgång på blåsiga 
lägen inte förklarar skillnaden i installerad effekt i dessa länder. Istället pekar författaren på 
vikten av statlig policy och styrmedels roll för tajming av insatser för teknikutveckling och 
marknadsutveckling (Sawin, 2001). Vikten av synergistiska teknik- och marknadsåtgärder för 
en snabb vindkraftsutveckling har även framhållits av Norberg-Bohm (2002). Om vi återgår 
till de styrmedel som implementerats i Sverige, Danmark och Tyskland ser vi att 
kombinationerna är i stort sett desamma; forskning och utveckling i kombination med 
investeringsbidrag och produktionsbidrag, se tabell 7.1.  

 
Tabell 7.1 Installerad vindkraft (MW) och investeringar i vindkraft (EURO i priser för år 2000),  
i form av forskning och utveckling samt ekonomiska subventioner, fram till år 2000.  

 
 Danmark Tyskland Sverige 
Installerad effekt 2000  2341 6107 265 

Statlig FoU 100 227 128 

 -FoU före 1990 47 177 100 

- FoU 1990-2000 53 50 28 

EU FoU N.A. N.A. N.A. 

Privat FoU N.A. N.A. N.A. 

Investeringsbidrag  57 69 60 

Produktionsbidrag 332 131 27 

”Feed in law” N.A. 997 - 
N.A: Icke tillgänglig data                                                                               (Källa: Neij et al., 2003) 
Växelkurserna är hämtade från Riksbanken:  
1EUR= DEM 1,95583; DKK7,45381; SEK 8,4465 
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Vilka är skillnaderna mellan styrmedelsinsatserna för introduktion och spridning i Sverige, 
Danmark och Tyskland? Här skulle vi vilja peka på några avgörande styrmedelsfaktorer som 
påverkat förändringstakten i Sverige i en begränsad jämförelse med Danmark och Tyskland: 
 

! De svenska styrmedelsinsatserna har varit alltför hårt riktade. Tidigt 
bedömdes det att om vindkraften skulle utgöra en väsentlig del av framtida 
elproduktion måste detta ske genom storskaliga vindkraftverk. FoU 
satsningarna har i stort sett varit helt riktade till storskalig teknik och inte givit 
möjlighet till alternativ teknikutveckling. Även dansk och tysk FoU har 
inkluderat utveckling av stora vindkraftverk, men deras FoU program har 
även givit möjlighet till utveckling av mindre vindkraftverk (Neij et al., 2003). 

 
! Det tidiga svenska FoU-programmet var inte bara riktat mot storskalig teknik, 

utan även mot en viss marknad – En marknad driven och utvecklad av 
etablerade kraftbolag. Ur denna synvinkel var FoU programmets inriktning 
och val av marknadsaktörer misslyckad, då kraftbolagen i ett detta tidiga 
skede, inte drev på någon marknadsutveckling för vindkraft. Genom denna 
riktade satsning gavs inte andra aktörer, såsom de privata ägarna, möjlighet att 
i en högre takt driva vindkraftsutvecklingen. I både Danmark och Tyskland 
gavs privata aktörer tidigt möjlighet att söka bidrag för investering i vindkraft. 
I Danmark introducerades subventioner redan år 1979 och i Tyskland 1989 
(Neij et.al., 2003). Till skillnad från de svenska subventionerna var de tidigt 
fokuserade på att subventionera produktion av el, och inte enbart installation 
av vindkraftverk. Dessutom kom de statliga satsningarna att redan tidigt 
kompletteras med så kallade ”Feed-in laws”, i Danmark 1983 och i Tyskland 
1990, som garanterade vindkraftsproducenterna 85 % respektive 90 % av 
konsumentpriset på el (ibid.).  

 
! De svenska styrmedelsinsatserna har inte övertygat om, eller vittnat om 

förutsägbarhet och beslutsamhet. Målen har varit luddiga, och insatserna har 
inte varit kontinuerliga. För vindkraftsmarknadens aktörer har detta bidragit 
till osäkerhet och stora risktaganden vid investering. Avsaknad av tydlig 
strategi för vindkraftsutbyggnaden i Sverige, har troligen haft stor inverkan på 
den långsamma spridningstakten. I Danmark och Tyskland har insatserna 
kännetecknats av tydliga mål och långsiktiga insatser. Till exempel har 
produktionsbidragen i Tyskland garanterats i 10 år för beviljade projekt (Neij 
et. al., 2003).  

 
! De svenska styrmedelsinsatserna har inte koordinerats väl. FoU insatserna har 

varit riktade mot stora vindkraftverk, medan investerings- och 
produktionsbidrag mer generellt bidragit till utvecklingen av vindkraft och 
installering av medelstora vindkraftverk. Satsningarna i Danmark och 
Tyskland gav tidigt möjlighet till utveckling av alternativa teknikkoncept. 
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Sedan 1980 i Danmark och 1990 i Tyskland har FoU insatserna gått hand i 
hand med insatser för subventioner för utveckling och installation av allt 
större vindkraftverk. Danska och tyska satsningar har inte enbart lett till 
ansenlig mängd installerad vindkraft, utan även till framväxt och utveckling 
av en vindkraftsindustri (Neij et.al., 2003).  

 
! Det regelverk som berör vindkraftsutbyggnaden i Sverige, har inte skapats 

med syfte att stimulera spridning av vindkraft. Reglerna för tillstånd t ex, 
definieras av allmänna bestämmelser i miljöbalken och plan- och bygglagen. 
Detta har medfört att tillståndshanteringen varit mer segdragen och krånglig 
än nödvändigt. Ytterligare en aspekt är lokalisering av vindkraftverken. Även 
om berörda myndigheter (Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Boverket 
etc.) har påbörjat ett arbete för gemensamma riktlinjer och riksintresse för 
lokalisering vindkraft, har utbyggnaden av vindkraft mellan 1975 och år 2000 
präglats av godtyckliga regler och inget riksintresse som jämställer 
vindkraften med andra natur- och kulturintressen. Det har i de flesta fall varit 
upp till de lokala myndigheterna att ta ställning till eventuella 
intressekonflikter. Eftersom det inte har funnits några tydliga gemensamma 
riktlinjer för kommuner och landsting hur de ska förhålla sig till utbyggnaden 
av vindkraft, har de funnits risk för godtyckliga beslut. Det är med andra ord 
av vikt att stödja de lokala myndigheterna i beslut rörande etablering av 
vindkraftverk.   

 
Även om svenska staten inte satsat lika mycket pengar som Danmark och Tyskland, framstår 
styreffekterna i termer av introduktion och spridning av vindkraftverk i Sverige som mindre 
framgångsrika i jämförelse med danska och tyska styrmedelsinsatser. Trots det har de svenska 
insatserna bidragit till förändringar i vindkraftssystemet vilka kan bidra till en relativt snabb 
utvecklingstakt framöver. Studien har visat att tekniken förbättrats, att tekniskt kunnande 
finns, att kostnaderna för vindkraftverk har reducerats och att dynamiken och 
utvecklingsmöjligheterna för aktörerna i vindkraftssystemets har ökat.  

Emellertid vill vi peka på, såsom tidigare gjorts, vikten av att inte rikta insatserna för tidigt 
för att inte låsa utvecklingen och spridning av ny energiteknik. Det är av betydelse att all 
teknik ges möjlighet till utveckling, i samarbete med ett flertal aktörer. Det är därför även av 
värde att flertalet aktörer ges tillfälle att medverka i ett tidigt skede. Dessutom vill vi belysa 
att det är minst lika viktigt att utveckla marknader som att utveckla tekniken för att driva den 
tekniska utvecklingen framåt. Marknader som även med största sannolikhet även 
fortsättningsvis kommer att behöva stödjas genom kontinuerliga, långsiktiga och väl 
kombinerade styrmedel. 
 

 
 
 



 91

7.2 Avslutande reflektioner 
 
Studien har belyst att ett vidare systemperspektiv i undersökningar av styrmedelsinsatser ger 
ökad insikt och förståelse av faktorer som påverkar introduktion och spridning av 
vindkraftverk. Genom att studera interaktionen mellan styrmedel, teknik, kostnader och 
aktörer utifrån utvalda indikatorer kan förändringar i systemets utveckling identifieras och 
förklaras. Dessa förändringar bidrar till att förstå introduktions- och spridningsprocessen 
ytterligare. Denna typ av systemapproach bidrar med kunskap som kan ligga till grund för 
uppföljningar av, förändringar av och utvärderingar av styrmedelsinsatser. Tidigare 
utvärderingar av styrmedel riktade mot vindkraft visar att det finns ett behov av utveckling av 
bedömningskriterier för utvärdering av introduktion och spridning, inte minst för bättre 
beslutsunderlag inför förändrade eller nya styrmedelsinsatser.   
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