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Vad gör Chalmers?
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Transitioner är komplexa omvandlingsprocesser som spänner över årtionden, och
leder till radikala förändringar av stora socio-tekniska system.

Förändring är systemisk

Vad olika aktörer gör är 
avgörande för 

systemets utveckling
Marknader, preferenser

Teknik

Kultur

Politik R
eg

im



2020-11-18

Innovation: verktyg för tillväxt eller omställning?

ECONOMY

Främja 
ekonomisk 
utveckling

€! 62

3.5 miljarder
Innovation

Främja hållbar 
utveckling med en 

viss riktning

SUSTAINABILITY

?

Vad, Var, Hur mycket, Varför, 
När, Vem vinner, Vem förlorar?
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Utgår från hållbarhetsmål snarare än tillväxtmål 
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Andersson, J., 2017. On national technology policy in global energy transitions: The case of Swedish marine energy. Chalmers 
University of Technology.

Vad är önskvärt ur ett svenskt perspektiv?

Globala

Lokala

Tillväxt Omställning

Stärka den globala 
kunskapsbasen och den 

ekonomiska utvecklingen

Klimatnytta och minskat 
globalt miljöavtryck

Jobb, skatteintäkter och 
kunskapsspridning

Robust energisystem, 
minskad lokal 
miljöpåverkan

?



AnvändningProduktion

Experiment

<=2nd gen. drivmedel

En fragmenterad omställningspolitik: 
Regel snarare än undantag?

Fokus på 1 gen
Svag koppling till experiment

Import av HVO 
och etanol



Figure: adapted from Rogge and Reichardt 2016
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Vad kan politiken bidra med?



Slutsats

• Det pågår en omställning – och den är avgörande för framtida 
generationers välstånd

• Innovation bör vara ett verktyg för att nå hållbarhetsmål – inte enbart 
ekonomisk tillväxt

• Det krävs en genomtänkt mix av politiska styrmedel – inte
fragmenterade insatser
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