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Förord 

 
I oktober 2016 fick Tillväxtanalys i uppdrag av regeringen att kartlägga det framtida beho-

vet av de material som nya miljö- och teknikinnovationer kräver i Sverige och Europa, att 

analysera nödvändiga strategier och åtgärder för att möjliggöra värdekedjor för de nya me-

tallerna i Sverige och slutligen att analysera hinder och möjligheter för ett kluster kring 

sällsynta jordartsmetaller i Sverige.  

 

Tillväxtanalys gav Copenhagen Economics i uppdrag att utföra analysen mellan den 1 no-

vember 2016 och den 1 mars 2017. 

  

En referensgrupp bestående av representanter från Sveriges geologiska undersökning, Vin-

nova, Teknikföretagen och Luleå Universitet har följt arbetet och bidragit med kommenta-

rer under projektets gång.  

 

I den här rapporten presenterar vi våra viktigaste resultat, slutsatser och rekommendat-

ioner för kommande strategier. Bakgrundsmaterial finns i den medföljande bilagan (texten 

är på engelska och dokumentet hänvisas hädanefter till som Appendix). 
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Sammanfattning 

Under många år har behovet av arbetskraft inom tillverkningsindustrin minskat avsevärt. 

Precis som i andra industriländer som vittnar om samma trend utarbetar svenska besluts-

fattare strategier och söker efter möjligheter att vända utvecklingen. Arbetet har resulterat 

i att regeringen lanserat Nyindustrialiseringsstrategin Smart industri.1 Den här rapporten 

syftar till att låsa upp dold potential för värdefulla arbetstillfällen i tillverkningsindustrin 

inom historiskt starka svenska sektorer med framtida tillväxtmöjligheter. 

 

Vi anser att Sverige har potential att utveckla tusentals nya, högavlönade arbetstillfällen 

pådrivna av den starkt ökade efterfrågan som förväntas inom energilagring och teknik för 

förnybar energi. Mer specifikt anser vi att produktion av litiumjonbatterier, som används 

till exempelvis elbilar, och speciallegeringar och permanentmagneter, som båda används i 

exempelvis vindkraftverk, kräver en lång värdekedja som börjar med utvinning av kritiska 

metaller, kemisk industri och djupgående materialkunskap – allt detta finns redan i Sve-

rige. Om svenska företag kan utnyttja sina befintliga styrkor för att skapa 5 000 nya arbets-

tillfällen och uppnå produktivitetssynergier bedömer vi att Sveriges BNP skulle kunna öka 

med ½ miljarder kronor per år permanent.  

 

Vi anser dock att utnyttjandet av befintliga styrkor är en nödvändig men otillräcklig förut-

sättning för att realisera denna potential och lyckas med en del av Smart industri-strategin. 

Det här beror på att marknaderna för batterier och legeringar/magneter å ena sidan är at-

traktiva på grund av den förväntat höga tillväxttakten, men å andra sidan extremt riskfyllda 

på grund av den låga mognadsgraden. Jämfört med mer mogna marknader tillkommer 

även en osäkerhet kring vilken teknik som kommer att segra, vilka trovärdiga köpare och 

leverantörer som ska framträda och hur regeringar över hela världen kommer att stödja 

och reglera marknaderna. För företag som är beredda att investera innebär det här att den 

förväntade avkastningen måste vara högre, vilket minskar deras incitament att investera. 

Konsekvensen kan bli att investeringar aldrig görs och potentialen aldrig utnyttjas, trots 

uppenbara affärsmöjligheter. Det här skulle få en negativ effekt på den svenska ekonomin.  

 

Samtidigt kan riktade, icke-snedvridna statliga ingripanden ta hand om de marknadsmiss-

lyckanden som ger upphov till denna extraordinära risk. Med korrekt agerande kan resul-

tatet bli att investerare och företag tar möjligheten att utveckla flera eller alla delar av de 

framväxande värdekedjorna för batterier och legeringar/magneter i Sverige. Det skulle 

skapa fler högavlönade arbetstillfällen och ökat välstånd i Sverige.  

 

För att öka sannolikheten för detta scenario föreslår vi tre typer av strategiska åtgärder.  

 

För det första att bana väg för investeringar som är nära att realiseras. I en omogen värde-

kedja som präglas av ömsesidigt beroende och snabb utveckling försöker företagen att av-

göra om andra företag investerar. Om geografisk närhet är viktigt, vilket kan vara fallet i 

                                                                                                                                                                       
1  Näringsdepartementet (2016)  
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vissa delar av sådana värdekedjor, förstärks den här typen av signaler. Vi föreslår att rege-

ringen eliminerar onödiga flaskhalsar för att se till att de första investeringarna verkställs. 

Mer specifikt ser vi nära förestående möjligheter för utvinning av grafit, för sällsynta 

jordartsmetaller (legeringar/magneter) och kanske för uppförandet av en batterifabrik vil-

ket ytterligare kan öka intresset för svenska potentiella litiumfyndigheter. En effektivise-

ring av offentliga förfaranden och av kommunikation mellan myndigheter för att minska 

osäkerheten kring regeringens ambitioner skulle ytterligare minska risken för företagen 

och därigenom uppmuntra investeringar. 

 

För det andra att underlätta tillgången till kunskap om tekniska möjligheter och samarbete 

inom värdekedjan för att främja flexibla partnerskap för riskdelning. Snabbväxande tekni-

ker och marknader innebär hög risk inom hela värdekedjan, eftersom kundens behov och 

framtidens teknik förändras snabbt. För att minska denna risk efterfrågar företagen en ny 

typ av samarbeten med sina leverantörer som baseras på flexibilitet och riskdelning. Statlig 

koordinering och främja nätverkande som minskar företagens kostnader för att utforska 

och engagera sig i sådana partnerskap skulle uppmuntra investeringar.  

 

För det tredje att främja tekniska framsteg som privata företag kan få tillgång till och bygga 

vidare på. Den snabba tekniska utvecklingen innebär att företagen måste ligga i absolut 

framkant om de ska ha en chans att lyckas. Det här kräver tillgång till de senaste rönen och 

de senaste innovationerna, eftersom företagen sällan skulle vara villiga att investera i såd-

ana högriskinitiativ på egen hand. Sverige besitter redan i dag solida akademiska forsk-

ningsmiljöer. Vi föreslår att befintliga forsknings- och utvecklingsbudgetar omprioriteras 

mot dessa tekniker och mot återvinning, samt att kontakt etableras med EU-baserade 

forskningsmiljöer och -program. Vidare betonar vi vikten av att skapa testbäddar där of-

fentlig forskning anpassas till kommersiella behov och skalförhållanden. Sverige har redan 

framgångsrika exempel på testbäddar, som PIMM och samarbeten mellan företag som 

LKAB och Atlas Copco. Även detta är i linje med fokuspunkterna från Smart industri. 

 

Hög kommersiell risk till följd av marknadsmisslyckanden driver fram behovet av statlig 

inblandning. För de värdekedjor för legeringar/magneter som är kraftigt beroende av säll-

synta jordartsmetaller förstärks risken av den rådande kinesiska dominansen. Vi ser även 

tecken på effekter av stordriftsfördelar och geografisk samlokalisering/kluster i värdeked-

jorna för batterier och legeringar/magneter. Konsekvensen kan bli ett slags ketchupeffekt: 

I Sverige tenderar investeringar och arbetstillfällen att komma i stora antal eller inte alls. 

Andra länder, varav Tyskland utmärker sig mest, har redan lanserat strategier i syfte att bli 

framtidens center för företag som producerar och stödjer samma innovativa tekniker. 
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Kapitel 1 

1 Nya värdekedjor  

För att kunna bedöma det framtida behovet av metaller och mineraler för miljö- och tek-

nikinnovationer måste vi först bestämma hur vi definierar dem. Vi definierar dem som in-

novationer som syftar till att minska tillverkningsindustrins effekter på miljön genom ökad 

resurseffektivitet, förnybar energi eller återvinning.   

 

Dessa tekniker kommer givetvis att använda många olika typer av metaller i produktionen, 

varav vissa redan utvinns i Sverige, till exempel järnmalm och koppar. I den här rapporten 

fokuserar vi enbart på värdekedjor för nya metaller, det vill säga metaller som för närva-

rande inte utvinns i Sverige, och vi tittar bara på en delmängd av befintliga och framtida 

miljö- och teknikinnovationer och material som är viktiga för produktionen av dessa.  

 

Det är tydligt att många andra tekniker räknas som miljö- och teknikinnovationer utifrån 

vår definition. Det är dock inte vårt mål med den här rapporten att täcka alla miljö- och 

teknikinnovationer. Eftersom vi fick i direkt uppdrag av Tillväxtanalys att titta på värde-

kedjan för sällsynta jordartsmetaller (nedan används förkortningen REE, från engelskans 

Rare Earths Elements, i figurer och tabeller) och relaterade tekniker, kan vi maximalt titta 

på ytterligare två värdekedjor för att analysen skall bli grundlig och användbar.  

 

För att avgöra vilka miljö- och teknikinnovationer vi ska fokusera på, letar vi efter följande 

tre specifika egenskaper: 

1. Minst ett av de viktigaste materialen som används i miljö- och teknikinnovationen 

ska kunna utvinnas i Sverige. 

2. En betydande aktivitetsnivå för de aktuella miljö- och teknikinnovationerna ska re-

dan finnas i Sverige. Exempel på sådan aktivitet är forskning och utveckling eller 

stora privata investeringar.  

3. Miljö- och teknikinnovationer bör uppvisa höga förväntade tillväxtsiffror, styrda av 

ett investeringsvänligt affärsklimat.  

 

I Tabell 1 har vi listat ett antal miljö- och teknikinnovationer och utvärderat hur väl de 

matchar de specificerade egenskaperna. 

 



Möjligheter för nya metallvärdekedjor i Sverige 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

Tabell 1 Vilka miljö- och teknikinnovationer möter kriterierna? 
  1. 2. 3. 

  

(Nya) nyckelråvaror  

tillgängliga för utvinning i 

Sverige 

Pågående aktiviteter i 

 Sverige inom forskning och 

industri 

Hög förväntad tillväxt 

Litiumjonbatterier    

Permanentmagneter    

Speciallegeringar    

Bränsleceller    

Solpaneler    
 

Not:  Detta är ett urval av miljö- och teknikinnovationer, många fler kunde ha lagts till. En svart bock indi-

kerar att kriterierna är uppfyllda, en grå bock indikerar att kriterierna delvis är uppfyllda och ingen 

bock indikerar att kriterierna inte är uppfyllda.    

Källa:  Copenhagen Economics 

 

Vi väljer litiumjonbatterier framför bränsleceller eftersom de innehåller både litium och 

grafit, och både permanentmagneter och speciallegeringar eftersom de är relevanta för 

analysen av värdekedjan för sällsynta jordartsmetaller. Vi väljer inte solpaneler eftersom vi 

inte har identifierat något kommersiellt intresse för de relevanta råmaterial som finns till-

gängliga för utvinning i Sverige, till exempel kiseldioxid. Detta innebär dock inte att bräns-

leceller och solpaneler är ointressanta eller obetydliga för en miljömässigt hållbar utveckl-

ing, utan enbart att de faller utanför tillämpningsområdet för denna analys. 

 

Här nedan presenterar vi den bedömning som gjorts för varje kriterium samt bakgrunden 

för valet av litiumjonbatterier, permanentmagneter och speciallegeringar.  

1.1 Viktiga material som finns tillgängliga för utvinning  

För att möjliggöra framtida värdekedjor i Sverige är det viktigt att huvudråvaran har en god 

geologisk potential. Vi definierar råvarans potential genom dess användning och kvaliteten 

på svenska fyndigheter. Den måste ingå i lovande miljö- och teknikinnovationer och de 

måste finnas tillgängliga för utvinning i Sverige. 

 

Samtliga material i Figur 1 är centrala för produktionen av litiumjonbatterier, permanent-

magneter, speciallegeringar eller bränsleceller. På y-axeln utvärderas de efter sin ekono-

miska betydelse baserat på den bedömning som gjordes av Europeiska kommissionen un-

der 2013. På x-axlarna utvärderas de efter den geologiska potentialen i Sverige.  
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Figur 1 Svensk geologisk potential och ekonomisk betydelse 
 

 
 
Not:  Detta är ett urval av råvaror som används i produktion av litiumjonbatterier, permanentmagneter, 

speciallegeringar och bränsleceller. *Ekonomisk betydelse är definierad som proportionen av varje 

råvara som associeras med större industriella sektorer, tillsammans med dess bidrag till Europas BNP. 

Summan av detta skalas sedan upp proportionerligt till total BNP för fastställandet av en råvaras 

övergripande ekonomiska betydelse. En komplett figur som visar kommissionens utvärdering från 

2013 återfinns i Appendix. 

Källa:  Sveriges geologiska undersökning (2016b) och Europeiska kommissionen (2014) 

 

De material som är föremål för ytterligare analys är litium och grafit för produktion av li-

tiumjonbatterier och sällsynta jordartsmetaller för produktion av permanentmagneter och 

speciallegeringar. Samtliga är av ekonomisk betydelse enligt den bedömning som gjordes 

av Europeiska kommissionen under 2013.  

 

Anmärkningsvärt är att dessa tre material med tillhörande värdekedjor har mycket olika  

mognadsgrad i Sverige. Grafit har tidigare utvunnits i Sverige, men inte på senare år. Säll-

synta jordartsmetaller finns, och fyndigheten vid Norra Kärr har utvecklats relativt långt 

mot produktion, men det slutgiltiga tillståndet har ännu inte givits (se nedan). Slutligen är 

prospekteringen av litium ännu i sin linda.2 Därför kan vår analys innehålla relevanta in-

sikter för andra värdekedjor med liknande mognadsgrader. 

Kommersiellt intresse för utvinning av alla tre metaller 

Trots att det finns välkända fyndigheter av grafit, litium och sällsynta jordartsmetaller Sve-

rige (se faktarutan för ett urval av tillgängliga fyndigheter), utvinns i dagsläget ingen av 

metallerna.3 

                                                                                                                                                                       
2  Sveriges geologiska undersökning (2016b) och Sveriges geologiska undersökning (2014) 
3  Sveriges geologiska undersökning (2016b) 
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Sveriges potential inom grafit, litium och sällsynta jordartsmetaller  

Den svenska berggrunden är innehållsrik 

på metaller och mineraler. Utvinningspo-

tentialen för grafit och REE är lovande. 

Woxna grafitgruva har tidigare varit aktiv, 

och det finns fyndigheter av högkvalitativ 

grafit i norra Sverige.  

 

Potentialen för litium är mer osäker. Dock 

så finns det ett antal kända fyndigheter. 

En av dem är Bergby som ligger på den 

svenska västkusten, men även i Finland 

har det hittats lovande fyndigheter. 

 

Källa: Copenhagen Economics, baserat på Leading Edge Materials (2016a) och Sirén (2016) samt inter-

vjuer med McManus (2016) och Ranggård (2016) 

 

Grafit har tidigare utvunnits vid Woxna grafitgruva i Dalarna, mellan 1996 och 2001. Lea-

ding Edge Materials äger gruvan och fick förnyad utvinningslicens i november 2016.4 En 

annan betydande aktör inom grafit är Talga Resources, ett australiensiskt företag med fyn-

digheter i norra Sverige. Från företagets fyndighet i Nunasvaara har man tagit prover på 

grafit av sådan kvalitet att man räknar med att kunna utvinna grafen med hjälp av en 

mycket kostnadseffektiv teknik. Mer information om grafen finns i faktarutan nedan.5  
 

Grafen 

På senare tid har materialet grafen uppmärksammats inom såväl akademiskt tillämpad 

forskning som inom innovation. Grafen är i huvudsak ett lager grafit. Det har många an-

vändbara egenskaper, det leder exempelvis ström effektivt, är mycket starkt, flexibelt och 

ogenomträngligt. Det tros kunna användas inom ett flertal olika applikationsområden som 

exempelvis högfrekvenselektronik anpassat för 5G-system, sensorer, vattenavsaltning samt 

förbättrade batterier till elfordon. Kommersiella tillämpningsområden är i dagsläget avan-

cerade sportprodukter.  

 

Den pågående forskningen i Sverige samt i EU-projektet Graphene Flagship, som leds av 

Chalmers tekniska högskola i Göteborg, involverar akademin såväl som aktörer från ett 

antal industrier, tvärs över värdekedjor. 

Källa: Copenhagen Economics baserat på Borg (2013) samt intervju med Patrik Carlsson (2017) 

 

                                                                                                                                                                       
4  Intervju med Ranggård (2016) 
5  Intervju med McManus (2016) 
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Den viktigaste aktören inom litium är Leading Edge Materials, som för närvarande utför 

prospektering i Bergby i Mellansverige.6 Prospekteringen har nyligen påbörjats, och resul-

taten finns ännu inte tillgängliga. Den Fennoskandiska skölden, som sträcker sig över 

Norge, Sverige, Finland och delar av de nordligaste delarna av västra Ryssland, kan dock 

rymma värdefulla litiumfyndigheter. Gruvbolaget Keliber Oy har genomfört en preliminär 

förstudie för företagets litiumprojekt i Kaustby och Syväjärvi i Finland som de valt att gå 

vidare med.7 

 

Leading Edge Materials (tidigare Tasman Metals AB) är också den viktigaste aktören inom 

sällsynta jordartsmetaller. Företagets projekt vid Norra Kärr innehåller en stor andel tunga 

sällsynta jordartsmetaller och en låg halt av radioaktiva material som uranium.8 Projektet 

har dock ännu inte godkänts för utvinning på grund av överklaganden. Licensansökan 

granskas för närvarande av Bergsstaten.9 

1.2 Pågående aktiviteter  

När en ny industri ska etableras är det viktigt att bygga vidare på befintlig aktivitet, ef-

tersom det är både svårt och kostsamt att etablera en industri utan någon befintlig, relevant 

kunskap, och troligen skulle den inte heller bli konkurrenskraftig. I Sverige finns relevant 

forskning och pågående aktiviteter inom både litium, grafit och sällsynta jordartsmetaller. 

 

De svenska universitetens forskningsprogram med kopplingar till litium fokuserar i huvud-

sak på litiumjonbatterier. Vid både Ångström Advanced Battery Center i Uppsala och Chal-

mers tekniska högskola i Göteborg utgör olika typer av litiumbatterier kärnområdet för 

forskningen kring batterier. Många tekniker som utgör alternativ till litiumjonbatterier, så 

kallade Next Generation Batteries10 är exempelvis litium-svavelbatterier och litium-luft-

batterier. Fokus för forskningen är att förbättra kvalitet och övergripande prestanda, så att 

batterierna räcker längre och får en högre energidensitet och förbättrad kapacitet.11 

 

Det finns många pågående forskningsinitiativ med anknytning till grafit och grafen. Störst 

kommersiell potential har energilagring och batterier för elfordon. Detta gör grafit- och 

grafenforskning nära besläktad med den litiumforskning nämns ovan. Initiativen involve-

rar både universitet och industri. Ett exempel är det föreslagna kompetenscentret TIGR 

(Technology for Industry from Graphene) vid Chalmers Grafen Centre som syftar till att 

förbättra möjligheterna för industrin att dra nytta av ny forskning och underlätta inträde 

av grafen i kommersiella branscher och innovationer.12   

 

Även för sällsynta jordartsmetaller finns det svenskbaserad forskning. Exempelvis forsk-

ningen kring separation av sällsynta jordartsmetaller som är baserad vid Kungliga Tekniska 

högskolan13, och forskningen kring neutroner vid The European Spallation Source (ESS) i 

                                                                                                                                                                       
6  Leading Edge Materials (2016a) 
7  Sirén (2016)  
8  Intervju med Ekberg (2016) 
9  Sveriges geologiska undersökning (2016a) 
10  Next Generation Batteries (NGB) syftar på nästa generation batterier för elfordon 
11  ÅABC (2017) 
12  Intervju med Carlsson (2017) 
13  Intervju med Ekberg (2016) 



Möjligheter för nya metallvärdekedjor i Sverige 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

Lund kan ge värdefulla synergieffekter.14 I en mer kommersiell kontext har företag som 

Höganäs och Sandvik stor kapacitet inom högkvalitetsbeläggningar och legeringar för stål- 

och metallindustrin.15  

1.3 Framtidsutsikter för miljö- och teknikinnovationerna 

Litiumjonbatterier är starkt beroende av litium och grafit, medan permanentmagneter och 

speciallegeringar är starkt beroende av sällsynta jordartsmetaller. Alla produktmarknader 

förväntas få en stark utveckling inom den närmaste framtiden.  

Litiumjonbatterier 

Litiumjonbatterier är viktiga för miljö- och teknikinnovationer av flera olika slag. De är 

vanligt förekommande i hybrid- och elbilar och andra elfordon, och det finns en potential 

inom lagring av förnybar energi och utvecklingen av smarta nät. Generellt sett är batteri-

erna vanliga i produkter som beräknas få en ökad efterfrågan.16 Till exempel stod litium-

jonteknik för mer än 95 procent av tillämpningarna inom nya energilagringssystem under 

2015.17  

 

Användningen av litiumjonbatterier har ökat mer än någon annan batterityp, och TechSci 

Research uppskattar att marknaden för litiumjonbatterier kommer att växa med cirka 17 

procent per år fram till år 2021.18 

Sällsynta jordartsmetaller 

Permanentmagneter baserade på sällsynta jordartsmetaller kan generera höga nivåer av 

magnetisk kraft även i mycket små tillämpningar, och är för närvarande oumbärliga i 

många moderna tekniker. De används bland annat till energiproduktion som vindkraft.19 

Vindkraftsindustrin har under det senaste decenniet upplevt en tvåsiffrig tillväxt, och har 

utvecklats till en av de mest intressanta marknaderna fram till år 2020.20 Permanentmag-

neter är redan ett viktigt tillämpningsområde på många växande marknader, och använd-

ningen av permanentmagneter förväntas också öka. Till exempel värderades marknaden 

till 13 miljarder USD år 2015, och beräknas ha nått 31 miljarder USD år 2020, en ökning 

med 10 procent om året.21 

 

Många speciallegeringar innehåller nickel, krom, kobolt, molybden och sällsynta jordarts-

metaller som huvudsakliga legeringselement, och ger en maximal arbetstemperatur på om-

kring 1000 °C. Deras motstånd mot korrosion och höga temperaturer har en avgörande roll 

i många tillämpningar, bland annat i jetmotorer till flygplan, värmeväxlare, kärnkraftverk 

och ugnar.22 Ökad efterfrågan på material med hög hållbarhet förväntas stärka efterfrågan 

                                                                                                                                                                       
14  ESS (2017) 
15  Höganäs (2017) 
16  Albemarle (2016)  
17  D'Aprile et al. (2016) 
18  TechSci Research (2016) 
19  Grand View Research (2016) 
20  GWEC (2016) 
21  Grand View Research (2016) 
22  Nickel Institute (2016) och USGS (2016b) 
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på speciallegeringar under de kommande åren. År 2015 uppskattades den globala mark-

naden för högpresterande legeringar till 7,51 miljarder USD, och den förväntas öka med 9 

procent per år fram till år 2019.23  

 

I nästa kapitel kartlägger vi värdekedjorna för litium, grafit och sällsynta jordartsmetaller 

som en central förutsättning för litiumjonbatterier, speciallegeringar och permanentmag-

neter, samt identifierar möjligheter för Sverige inom dessa värdekedjor.  

                                                                                                                                                                       
23  Technavio (2015) 
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Kapitel 2 
 

2 Möjligheter 
 

Sverige besitter en mängd olika metall- och mineralfyndigheter, har en lång historia av 

gruvdrift och kan erbjuda god tillgång till infrastruktur, billig energi och specialiserade 

stödtjänster. Därför kan det vara naturligt att anta att Sverige kan ha utrymme för fler vär-

dekedjor än i dagsläget, och därmed skapa nya, inhemska arbetstillfällen inom tillverk-

ningsindustrin.  

2.1 Att ha tillgång till en resurs är inte tillräckligt  

Det är dock viktigt att förstå att enbart tillgång till en resurs inte räcker för att följande 

värdekedja ska kunna vara helt baserad i Sverige. Faktum är att endast de delar av värde-

kedjan där Sverige har en så kallad relativ konkurrensfördel bör finnas i Sverige, det vill 

säga aktiviteter där Sverige är relativt sett mer produktivt. Det här innebär att nationerna 

tenderar att ha en större inhemsk produktion av varor eller tjänster där de är relativt sett 

mer produktiva. En annan konsekvens är att ett land förlorar i välstånd om regeringen 

stödjer inhemsk produktion på områden där landet i fråga inte har en konkurrensfördel.  

 

När vi tillämpar denna insikt på fallet Sverige, för att bedöma hur stor del av en värdekedja 

som kan förläggas hit, vet vi att vi bara ska titta efter värdekedjor där Sverige skulle kunna 

ha en konkurrensfördel i produktionen. Därför måste vi se längre än till den fysiska till-

gången till resursen, som enbart är ett nödvändigt men otillräckligt krav för att möjliggöra 

en komplett värdekedja.  

 

Denna poäng är inte bara teoretiskt sund – den kan också observeras direkt i verkligheten. 

Nedan ges ett exempel på aluminiumsmältning på Island, som har utvecklat industrin trots 

att landet saknar inhemsk tillgång till mineralresursen (bauxit). Island har god tillgång till 

billig elektricitet från vattenkraft, som är en stor kostnadsdrivare vid smältning och därmed 

en konkurrensfördel för Island.24   
 

                                                                                                                                                                       
24  I det följande använder vi omväxlande begreppen styrkor och konkurrensfördelar. 
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Energi – en isländsk styrka 

Att ha hela värdekedjor inom landet är inte nödvändigtvis det bästa sättet att generera 

ekonomiskt välstånd på. Istället är specialisering inom de delar av en värdekedja där ett 

land har så kallade komparativa fördelar, eller relativa styrkor, mer ekonomiskt effektivt. 

Följden av specialisering är att länder enbart producerar varor och tjänster som de är re-

lativt mer produktiva inom. 

 

Det finns ingen utvinning av bauxit på Island, men den isländska billiga energin utgör en 

styrka inom aluminiumsmältning. Det har lett till att ett antal aluminiumföretag med bauxit-

gruvor världen över väljer att skeppa bauxit till Island för smältning. 

 
Källa: Copenhagen Economics baserat på Rio Tinto Alcan (2017) och Alcoa (2017) 

 

Vilka framtida värdekedjor och vilka delar av dem vi kan förvänta oss att förlägga till Sve-

rige är därmed beroende av Sveriges styrkor längs dessa värdekedjor.  

 

Sverige är ett industriland, och dess främsta konkurrensfördelar återfinns sannolikt inom 

kunskapsintensiva aktiviteter.25 Samtidigt finns det andra styrkor, styrda av tillgången till 

resurser som vatten för produktion av billig vattenkraft, eller kunskap och kompetens som 

har utvecklats under lång tid, som har betydelse för värdekedjorna för sällsynta jordarts-

metaller, litium eller grafit. Vi anser att Sverige har styrkor inom finans, elförsörjning, ke-

mikalier och motorfordon, se Tabell 2.26 Alla dessa faktorer har betydelse för gruvindustrin, 

vid olika punkter längs värdekedjan. 

 

                                                                                                                                                                       
25   OECD (2015) 
26  Bakgrundsdata finns i Appendix. 
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Tabell 2 Svenska styrkor 
Sektor       Styrkor      Relevans för metallvärdekedjor 

Finans - Lättillgängligt riskkapital i Sverige 

- Utvinning och metallvärdekedjor är kapital-

krävande 

- Investeringar i ’framtidens teknologier’ är för-

knippade med hög risk 

Elförsörjning 

 

- Överflöd av vatten- och kärnkraft 

- Välutvecklat elnät 

- Billig och stabil tillgång till elnätet 

- Metallvärdekedjor är elintensiva  

- Miljövänlig el kan utgöra en konkurrensfördel 

gentemot ’smutsig utvinning’ 

Kemikalier 

- Sverige har ett stort arv inom läke-

medelsindustrin, dessutom finns ett 

‘kemiskt industrikluster’ i 

Stenungsund 

- Betydelsefull kemisk (bland annat) 

forskning vid ESS i Lund 

- Förädlingsprocesser av vissa råvaror är kom-

plexa och de kan skilja sig åt mellan olika 

malmer. Det kräver specialiserade och skick-

liga kemister, i synnerhet geokemister 

Motorfordon 

- Lång och stark tradition inom for-

donsindustrin 

- Forskning, utveckling och design av 

elfordon (Volvo, Scania) 

- Potentiella synergier mellan lokal produktion 

av ‘batteriråvaror’ och stora lokala konsumen-

ter av batterier och REE-applikationer i bilar 

- Väldigt strikta CO2-reduktionsregleringar för 

fordonssektorn kan skapa starkare incitament 

till innovation   
 

Not:  Bakgrundsdata är tillgängligt i Appendix. 

Källa:  Copenhagen Economics baserat på data ifrån OECD, Eurostat and SCB, se Appendix. 

 

Sverige har en relativt stor marknad för risk- och startkapital – den typ av finansiering som 

är viktig för företag inom exempelvis förberedande prospektering och i gruvindustrin. Att 

anskaffa kapital i en högrisksektor som gruvsektorn kan därmed vara enklare i Sverige än 

i många andra europeiska länder.27 En annan styrka är enkel och billig tillgång till el, ef-

tersom elektricitet är en betydande kostnadskomponent i de flesta gruv- och bearbetnings-

verksamheter.28 Sveriges traditionella styrka inom kemisk forskning och produktion skulle 

kunna vara relevant för raffinering av såväl sällsynta jordartsmetaller, grafit och litium, på 

samma sätt som svenska motorfordon är en viktig destination för många sluttillämpningar 

av både sällsynta jordartsmetaller och litiumjonbatterier. 

 

I kombination med tillgången till de fysiska fyndigheterna av grafit, sällsynta jordartsme-

taller och potentiellt litium, kan dessa styrkor utgöra möjligheter för Sverige att tillhanda-

hålla specifika aktiviteter längs värdekedjorna, men det kan även finnas hinder, som kon-

kurrensnackdelar eller risker. 

 

Värdekedjorna för sällsynta jordartsmetaller, grafit och litium är globala i den bemärkelsen 

att material som produceras i en del av världen handlas och fraktas över hela jorden för att 

komma till användning i olika typer av slutprodukter. I vissa delar av värdekedjorna kan 

dock vertikal integrering eller långsiktiga partnerskap och avtal vara viktiga för att säker-

ställa en viss kvalitet eller för att säkra leveranser eller produktion som av andra skäl finns 

i närheten av gruvan. Till exempel kan en värdekedja för batterier utnyttja uppenbara sy-

                                                                                                                                                                       
27  Erhvervsministeriet (2016), bakgrundsdata finns i Appendix. 
28  Copenhagen Economics (2016)  
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nergieffekter från inhemsk produktion av både grafit- och litiumproduktion och den efter-

följande batteriproduktionen. Här nedan utvärderar vi de ekonomiska aktiviteterna i dessa 

värdekedjor och om de kan finnas i Sverige. 

2.2 Sällsynta jordartsmetaller – en möjlighet för Sverige?  

Vi anser att delar av värdekedjan för sällsynta jordartsmetaller skulle kunna finnas i Sve-

rige. Utvinningsfasen (brytning av malm) och koncentrationsfasen (de första stegen i 

malmförädlingen) stöds av en god geologisk potential, smidig och god tillgång till billig el 

och relevant forskning på hög nivå vid svenska universitet. Dock kan tvister kring gruvrät-

tigheter bromsa utvecklingen. Separationsfasen, det vill säga de senare stegen i malmför-

ädlingen, kräver mycket avancerad och kostsam expertis som för närvarande inte finns i 

Sverige. Därför skulle Sverige sannolikt inte vara konkurrenskraftigt i förhållande till be-

fintliga producenter, främst kinesiska, i den här delen av värdekedjan för sällsynta jordarts-

metaller. Gällande den slutgiltiga tillämpningen av sällsynta jordartsmetaller finns det 

svenska företag som specialiserat sig på legeringar och liknande, liksom relevant forskning 

på flera universitet. 

 

Kina är den enskilt största producenten av sällsynta jordartsmetaller och stod 2015 för 

85 procent av den globala produktionen. Kina är dessutom den enda tillverkaren inom säll-

synta jordartsmetaller som är representerad över hela värdekedjan, från gruvan till pro-

duktionen av slutprodukter. Kina följs av Australien (8 procent av den globala produkt-

ionen) och ett antal länder som bara producerar mindre mängder.29 I faktarutan nedan be-

skrivs sällsynta jordartsmetaller och marknaden.  
 

Sällsynta jordartsmetaller 

Sällsynta jordartsmetaller är en grupp av metaller som, trots deras namn, inte är särskilt säll-

synta. De är relativt vanligt förekommande, men ofta svåra att utvinna på grund av låga 

koncentrationer i berget. Utvinningen av sällsynta jordartsmetaller har ett rykte om sig att 

vara ’smutsig’, dels på grund av att utvinngen ofta kräver stora mängder kemikalier men 

också på grund av radioaktiva avfall som uranium och torium. Sällsynta jordartsmetaller, 

särskilt neodym och dysprosium, är nästintill oumbärliga i modern teknik som hybridbilar 

och vindkraftverk. Även elektronik som exempelvis mobiltelefoner innehåller sällsynta 

jordartsmetaller.  

 

Kina har under många år dominerat marknaden för sällsynta jordartsmetaller, och under 

2011 ledde kinesiska exportrestriktioner till att marknadspriset på sällsynta jordartsmetaller 

ökade med mellan fyra till nio gånger på mindre än ett år. USA lämnade år 2012 in ett 

klagomål till Världshandelsorganisationen (WTO) och fick stöttning av ett flertal importörer 

av sällsynta jordartsmetaller som exempelvis EU, Japan och Kanada. WTOs tvistlösningsor-

gan (eng. The Dispute Settlement Panel) dömde mot Kina med motiveringen att exportre-

striktionerna gav kinesiska företag priviligierad tillgång till sällsynta jordartsmetaller vilket går 

emot principen om ickediskriminering som samtliga WTOs medlemmar är skyldiga att följa.  

 

                                                                                                                                                                       
29  USGS (2016a) 
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Sällsynta jordartsmetaller handlas typiskt inte på råvarumarknader så som järn och koppar. 

Istället handlas de på så kallade OTC-marknader (OTC: over the counter) med direkta av-

tal mellan ett fåtal köpare och säljare. Produktionen av sällsynta jordartsmetaller är speci-

aliserad, och ofta vertikalt integrerad med höga inträdesbarriärer. 

Källa: Copenhagen Economics baserat på WTO (2015) och Barakos et al. (2016) 

 

De geologiska förhållandena för utvinning av sällsynta jordartsmetaller i Sverige är mycket 

goda; fyndigheten i Norra Kärr håller hög kvalitet och har en relativt hög koncentration av 

de mest värdefulla materialen, de så kallade tunga sällsynta jordartsmetallerna, samtidigt 

som halten av radioaktivt innehåll är låg.30 Med tanke på att det redan finns ett kommersi-

ellt intresse för att utnyttja denna fyndighet anser vi det rimligt att sällsynta jordartsme-

taller skulle kunna utvinnas i Sverige, men konflikter kring gruvrättigheter mellan tillsyns-

myndigheten Bergsstaten och gruvföretaget Leading Edge Materials (tidigare Tasman Me-

tals AB) måste givetvis lösas för att det ska bli verklighet.31  

 

Figur 2 nedan kartlägger värdekedjan för produktion av sällsynta jordartsmetaller. De ti-

diga malmförädlingsfaserna (koncentration) utförs ofta intill eller i närheten av gruvan 

med hänsyn till transportkostnader och bortskaffande av gruvavfall. Detta är en följd av 

den låga koncentrationen av sällsynta jordartsmetaller i den utvunna malmen: merparten 

är gråberg med obefintligt eller begränsat värde. För att hålla ned enhetskostnaderna är det 

ofta mer ekonomiskt att utföra koncentration intill gruvan, och vi ser flera skäl till varför 

denna del av värdekedjan skulle kunna bli lönsam i Sverige. Det första är den goda och 

smidiga tillgången på billig el, och elektricitet är den främsta kostnadsdrivaren i det här 

produktionsskedet. Det andra är tillgången till kompetens och specialiserat stöd för gruvin-

dustrin, och det sista är högspecialiserad kärnforskning och hantering av radioaktivt avfall 

vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg, vilket skulle kunna ge ett gruvföretag inom 

sällsynta jordartsmetaller unika partnerskapsmöjligheter.32  

                                                                                                                                                                       
30  Intervju med Ekberg (2016) 
31  Se Copenhagen Economics (2016), s. 40 
32  Se Kapitel 1 
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Figur 2 Värdekedjan för sällsynta jordartsmetaller 
 

 
 
Källa:  Copenhagen Economics baserat på  ERECON (2015) och intervjuer med O’Brock (2016) och Ekberg 

(2016) 

 

Nästa steg i malmförädlingen, separationen av de enskilda, sällsynta jordarterna, är den 

mest kostnadsintensiva fasen i produktion av sällsynta jordartsmetaller.33 I den här fasen 

behandlas koncentratet med syra för att utvinna de sällsynta jordartsmetallerna från 

bergarten och framställa blandade REE-karbonater, vilket är den första säljbara produk-

ten.34 För att separera de enskilda, sällsynta jordartsmetallerna eller framställa anpassade 

blandningar eller kvaliteter av sällsynta jordartsmetaller krävs malmspecifik kemi och 

mycket specialiserade kunskaper. I dag är endast en handfull anläggningar utanför Kina 

aktiva inom detta segment. Att etablera en specialiserad separationsindustri för sällsynta 

jordartsmetaller i Sverige skulle därför bli mycket kostsamt och sannolikt inte konkurrens-

kraftigt i förhållande till kinesiska tillverkare och etablerade, men småskaliga, anläggningar 

i Frankrike och Estland. Flera kännetecken hos marknaden för sällsynta jordartsmetaller 

stödjer detta: Sällsynta jordartsmetaller är inga standardråvaror som handlas på börser, 

som järnmalm, silver eller guld, utan snarare på så kallade OTC-marknader (OTC: over the 

counter) med direkta avtal mellan ett fåtal köpare och säljare. Kina är utan konkurrens den 

största producenten och har visat att de, om de vill, kan påverka priserna för sällsynta 

jordartsmetaller genom massiva exportrestriktioner under 2011.35 För att hantera denna 

leveransrisk tenderar köpare och säljare av sällsynta jordartsmetaller att ingå långsiktiga 

avtal, och det kan därför vara svårt för en ny aktör att vinna marknadsandelar, och svårt att 

tjäna pengar. Ett konkret exempel är att till och med den vertikalt integrerade, amerikanska 

producenten Molycorp gick i konkurs 2015, eftersom företaget inte lyckades gå med vinst 

på grund av de låga prisnivåerna som gällde efter 2011.  
 

                                                                                                                                                                       
33  Se Intervjuer med Saxon (2016) och O’Brock (2016)   
34  I den här produkten separeras de sällsynta jordartsmetallerna från den bergart där de hittats, men är fortfarande kemiskt 

bundna och kan därmed inte användas i produktion innan de bearbetats ytterligare.  
35  ERECON (2015), s. 6. 
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Givna exempel på slutprodukter med sällsynta jordartsmetaller är hybridmotorer och vind-

kraftverk, men även telekommunikation, laser, sol-energiomvandling, magnetiska lege-

ringar och speciallegeringar samt katalysatorer. Den huvudsakliga produktionen av dessa 

produkter sker i Kina, medan europeiska tillverkare ofta importerar de slutliga delarna sna-

rare än de sällsynta jordartsmetallerna.36 Sverige besitter dock redan kompetens inom pro-

duktion av legeringar, pulver och beläggningar för exempelvis stålindustrin, som även 

skulle kunna användas i en framtida produktion av slutprodukter med sällsynta jordarts-

metaller.  

 

Till sist kan utvecklingen av tekniker för återvinning av sällsynta jordartsmetaller innebära 

en möjlighet för Sverige, givet dels Sveriges starka position inom insamling och återvinning 

av metallskrot och dels den mycket låga (1 procent) återvinningsfrekvensen för sällsynta 

jordartsmetaller från uttjänta produkter.37 

 

Sammanfattningsvis, och baserat på Sveriges befintliga styrkor, bedömer vi det som troligt 

att delar av värdekedjan för sällsynta jordartsmetaller skulle kunna baseras i Sverige, när-

mare bestämt utvinning, koncentration och möjligtvis vissa sluttillämpningar, men sanno-

likt inte separation av sällsynta jordartsmetaller. Med andra ord skulle Sverige kunna ha 

en integrerad roll i en bredare, europeisk värdekedja för sällsynta jordartsmetaller, där se-

paration genomförs hos en partner i Frankrike eller Estland, och därmed ge europeiska 

producenter ett alternativ till kinesiska sällsynta jordartsmetaller. Samtidigt är en etable-

ring av gruvverksamhet och bildandet av partnerskap över hela värdekedjan är förknippad 

med höga risker, på grund av Kinas starka roll och hinder för marknadsinträde. Dessa ris-

ker kan avskräcka från privata investeringar, vilket innebär att en värdekedja för sällsynta 

jordartsmetaller i Europa inte nödvändigtvis kommer att växa fram på egen hand. Det finns 

potential för en svensk värdekedja, men riskerna måste minskas innan den kan material-

iseras. I nästa kapitel diskuterar vi detta mer ingående. 

2.3 Batteriproduktion – en möjlighet för Sverige? 

Vi anser att en värdekedja för batterier, baserad på grafit och litium, skulle kunna finnas i 

Sverige. Det geologiska potentialen för grafit är god och kan visa sig vara god även för li-

tium. Sveriges långa tradition inom gruvdrift och tidigare erfarenhet av grafitutvinning 

stödjer detta. Längre ned i värdekedjan för batterier utgör den enkla tillgången till stora 

mängder billig el en mycket viktig styrka som möjliggör en konkurrenskraftig industri. 

 

Sverige uppmärksammades nyligen som en tänkbar plats för batteritillverkning när företa-

get SGF Energy visade intresse, med hänvisning till Sveriges konkurrenskraftiga energi-

kostnader, högutbildade arbetskraft och lättillgängliga forskning och kunskap inom batte-

riteknik och -kemi vid universiteten i Luleå och Uppsala samt vid Chalmers tekniska högs-

kola i Göteborg. Dessutom har företagen insett att det kan finnas synergieffekter att skörda 

genom integrerad forskning i både anodbaserade (till exempel grafit) och katodbaserade 

                                                                                                                                                                       
36  Kommerskollegiet (2011) 
37  ERECON (2015), s. 48. 
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(litium) material, men också genom närheten till utveckling och design av nya motorfordon 

vid exempelvis Volvo eller Scania, som är viktiga köpare av laddningsbara batterier.38  

 

Mer än bara litium i ett litiumjonbatteri 

Litiumjonbatterier är i dagsläget den typ av laddningsbara batterier som växer snabbast 

sett till användning. Under 2015 dominerade Kina, Japan och Sydkorea tillverkningen av 

litiumjonbatterier. Omkring 88 procent av tillverkningen var i dessa länder, de har även en 

stor del av tillverkningen av katoder och anoder. Jämfört med Asien så är batteriindustri-

erna i Europa och USA relativt outvecklade, men Teslas nya ’Gigafactory’ förväntas inne-

bära en betydelsefull utveckling av marknaden med en produktionskapacitet på 35 GWh.   

 

Litiumjonbatterier har en katod (positiv elektrod), en anod (negativ elektrod) och en elekt-

rolyt som sammankopplar katoden och anoden, se illustrationen nedan. Katoden består 

av en metalloxid (litium) och anoden betsar av poröst kol (grafit). Batteriet utsöndrar elekt-

ricitet genom att joner strömmar från anoden till katoden, det vill säga från den negativa 

sidan till den positiva sidan, och när batteriet laddas flödar de i omvänd riktning.  

 

Fördelningen av produktionskostnaderna har estimerats av Chung et. Al (2016) till 32 pro-

cent till katodproduktion och 11 procent till anodproduktion, se figuren nedan. Möjligheten 

att erbjuda god tillgång till litium (katodmaterial) och grafit (anodmaterial) i närheten av 

en batterifabrik kan alltså vara en relativ styrka för Sverige.  

 
Källa: Copenhagen Economics baserat på Chung et al. (2016) och intervju med Björefors (2016) 

 

                                                                                                                                                                       
38  Intervju med Saxon (2016) 
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Det bör dock noteras att Sverige inte är den enda tänkbara platsen för en batterifabrik: 

Även länder som Finland, Ungern och Polen har nämnts som tänkbara kandidater, se Box 

1 nedan. Samtidigt har Tyskland redan kommit långt sedan landet införde en nationell stra-

tegi, som omfattade inhemsk produktion av batterier för elfordon. Eftersom produktionens 

skala kan vara en viktig faktor, liksom hur många batterifabriker som kan samexistera i 

Europa, är frågan huruvida Sverige som investeringsmöjlighet har den attraktionskraft 

som krävs och tillräckligt snabba tillståndsförfaranden för att hinna ge sig in i denna kapp-

löpning i tid.   

 

Box 1 Hur många batterifabriker kan samexistera i Europa? 
 

Stordriftsfördelar är viktigt inom batteriproduktion på grund av höga investeringskost-
nader. Men ett antal europeiska länder ser batterifabriker som en källa till ’kompense-
rande’ arbetstillfällen inom tillverkningsindustrin och som ett viktigt steg i övergången 
till lägre koldioxidavtryck. Det kan även, utöver stordriftsfördelarna, finnas fördelar med 
att vara först i Europa med en batterifabrik. Bland annat  för att säkra en stor andel av 
efterfrågan men även för att absorbera befintlig kompetens på inputsidan.  
 
Pågående aktiviteter i Europa 
Tyskland har visat intresse i de batteriintensiva marknaderna, till exempel genom eta-
bleringen av den nationella plattformen för elektromobilitet, jfr Box 3. Dessutom plane-
rar Matthias Müller, Volkswagens koncernchef, att de ska lansera mer än 30 renodlade 
batteridrivna fordon fram till 2025 och han har även bekräftat att de vill bygga en bat-
terifabrik i Tyskland.   
 
Finland, och i synnerhet staden Vaasa, undersöker möjligheten om att få Tesla att eta-
blera sin nya ’Gigafactory’ i området. Liknande undersökningar och ansträngningar görs 
i Nederländerna, Frankrike och Tyskland. 
 
Sydkoreas LG Chem planerar att etablera en batterifabrik i Polen för att förse europeiska 
biltillverkare med batterier. De har stark politisk support från vice premiärminister Ma-
teusz Morawiecki. 
 
Ett annat sydkoreanskt företag, Samsung SDI, har lanserat att de ska initiera byggnat-
ionen av en batterifabrik i Ungern. Den kommersiella driften är planerad att påbörjas 
under den senare hälften av 2018. De planerar att investera omkring 400 miljarder won 
för att bygga produktionslinjer med en årlig tillverkningskapacitet på batterier för 
50 000 elbilar.  
  

 

Källa:  Copenhagen Economics baserat på intervjuer med Carlsson (2016) och Kadowaki (2017), samt 

Süddeutsche Zeitung (2016), Strzelecki (2016), Samsung SDI (2016), Yle (2016) och Fraunhofer ISC 

(2013) 

 

En annan utmaning kan vara att värdekedjorna för grafit och litium är olika och, ur ett 

svenskt perspektiv, har nått mycket olika mognadsgrad. Därför granskar vi värdekedjorna 

för grafit och litium och Sveriges styrkor och utmaningar längs värdekedjorna individuellt 

här nedan.   

Värdekedjan för grafit 

2015 stod Kina och Indien tillsammans för 90 procent av världens grafitproduktion. I 

Europa finns småskalig produktionen vid tre grafitgruvor i Österrike, Tyskland och Sve-
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rige.39 Grafit består av kol (C)40 och används framför allt vid tillverkning av anoder för li-

tiumjonceller och -batterier, i friktionsmaterial, smörjmedel och eldfast material.41 Det är 

också den enda komponenten i det nya materialet grafen. 
 

Grafit 

Grafit är en stabil form av kol med goda ledande egenskaper. Den används ofta som 

anodmaterial i exempelvis litiumjonbatterier, men även i flera andra applikationer inom 

konstruktion och tillverkning som inte kräver lika hög kvalitet av grafiten. 

 

Grafit är ett material som förekommer i flingor (eng. flakes) och det är i allmänhet lättare 

att producera högkvalitativ grafit från stora ( eng. jumbo) flingor än från små flingor. Fling-

ornas storlek har dock ingen viktig roll i produktion av batterigrafit, eftersom materialet 

ändå krossas. 

Källa: Copenhagen Economics baserat på Deloitte (2015) p. 84 och Asbury (2016) 

 

Efter 15 år av skötsels- och underhållsverksamhet fick Woxna grafitgruva i Dalarna tillstånd 

att öppna grafitgruvan på nytt i november 2016.42 Således har utvinning av naturlig grafit 

visat sig både möjlig och attraktiv ur ett kommersiellt perspektiv, och andra fyndigheter 

prospekteras och utvecklas för närvarande av bland andra Talga Resources, som har en 

lovande fyndighet i norra Sverige med hög grafithalt.43  

 

Traditionellt sett genomförs de första stegen av malmförädlingen, fram till torkning och 

sortering, se Figur 3 nedan, i närheten av gruvan. Som gruvindustrin ser ut i Sverige idag 

med dess styrkor och den tillgängliga kemiska forskningen antyder att samma modell kom-

mer att användas även i detta fall. Resultatet av denna process är dock en produkt med 

relativt låg renhetsgrad (94 procent) och lågt värde för användning i bland annat stålindu-

strin, och ytterligare bearbetning krävs för att framställa material av batterikvalitet, som 

säljs till betydligt högre priser.44  

 

                                                                                                                                                                       
39  Grafitbergbau (2017), AMG Mining (2017) och Deloitte (2015), s. 84 
40  Kol är en icke-metall och har mer varierade egenskaper än metaller, se Royal Society of Chemistry (2016). Det är möjligt att 

tillverka syntetisk grafit, men det har inte visat sig konkurrenskraftigt i nyare tillämpningar som ofta kräver grafit i större 

flisor och/eller med högre renhetsgrader, se Roskill (2015). 
41  Deloitte (2015), s. 84 
42  Sveriges geologiska undersökning (2016b) och Sveriges geologiska undersökning (2016a) 
43  Talga Resources (2017) och intervju med McManus (2016) 
44  Intervju med Saxon (2016) 
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Figur 3 Värdekedjan för naturlig grafit 
 

 
 
Källa:  Copenhagen Economics baserat på Leading Edge Materials (2016b), Deloitte (2015), p. 84 och inter-

vju med Saxon (2016) 

 

När det gäller slutprodukter måste grafit för användning i batterier hålla mycket hög kva-

litet (99,9 procent renhet), och malmförädlingen blir allt mer komplicerad och speciali-

serad. För produktion av grafit av batterikvalitet, det vill säga för användning i anoder och 

beläggningar, behandlas grafiten med syra, varefter den mals och formas till mycket små 

sfärer genom en sfäroniseringsprocess.45 De två företag som har närmast till att börja bed-

riva utvinning av grafit i Sverige, Woxna grafitgruva46 och Talga Resources, är båda tvek-

samma till var denna del av värdekedjan bör förläggas. De alternativ till Sverige som finns 

är norra Europa eller Centraleuropa. Viss oro för långa ledtider vid införande av nya ke-

miska processer och liknande i den svenska miljöbalken har framförts. Det är därför inte 

självklart att denna del av produktionen kommer att placeras i Sverige, men vi ser heller 

inga uppenbara hinder.  

 

Slutproduktionen av anoder och beläggningar och nödvändig kunskap är för närvarande 

centrerad till Asien. Utöver billig el, som är viktigt i batteriproduktion, har inte identifierat 

några självklara styrkor att bygga vidare på för att utveckla och skapa förutsättningar för 

denna del av värdekedjan i Sverige. Men företaget SGF Energi AB har visat ett kommersiellt 

intresse för att etablera en svensk batterifabrik och importera specialkompetens från Asien. 

I dag finns endast småskalig batteritillverkning i Europa, och merparten av de batterier 

som används i Europa är importerade.47 

 

En hel del forskning kring grafen pågår i Europa och i synnerhet i Sverige, vilket kan ge fler 

möjligheter för högkvalitativ produktion och bearbetning av grafit och grafen i Sverige, se 

kapitel 1. 

 

                                                                                                                                                                       
45  Efter syrabehandling, men innan sfäronisering, når grafiten en kvalitet på cirka 99,1–99,2 % renhet, med tillämpningar 

inom tillverkning av expanderbar grafit, cementprodukter, beläggningar, material för 3D-utskrift, kompositmaterial av 

plast, flamskyddsmedel, absorptionsprodukter, specialiserade smörjmedel m.m. Källa: Leading Edge Materials (2016b) 
46  Ägs av Leading Edge Materials 
47  Deloitte for DG GROW (2015), s. 85 
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På samma sätt som med sällsynta jordartsmetaller ser vi en möjlighet för svenskbaserade 

företag att ta initiativet inom återvinning av grafit, vars återvinningsgrader i dag ligger runt 

10 procent, och att utveckla teknik för att återvinna litiumjonbatterier och därmed bygga 

vidare på en redan stark position inom återvinning och batteriforskning vid exempelvis 

Ångström Advanced Battery Center vid Uppsala universitet.  

 

Sammanfattningsvis anser vi det sannolikt att Sverige kan vara attraktivt för investeringar 

som leder till en värdekedja för grafit, med extrahering och koncentration och eventuellt 

även slutproduktion av batterier, och därmed grafit av batterikvalitet. Vi betraktar utveckl-

ingen som ännu mer sannolik om ännu en viktig komponent i laddningsbara litiumjonbat-

terier, nämligen litium, också kan brytas i Sverige i framtiden. I det avseendet anser vi att 

utvecklingen av en komplett industriell värdekedja för litiumjonbatterier i Sverige är bero-

ende av att såväl grafit- som litiumresurser utvecklas i Sverige. 

 

Det som kan hindra en sådan utveckling är bristande tillgång till lokala eller till och med 

europeiska produktionsanläggningar och kunskap om anoder och beläggningar, samt rela-

tivt långa tillståndsförfaranden i Sverige. Resultatet kan bli att Sverige tappar mark i kapp-

löpningen om placeringen av Europas batterifabriker.  

Värdekedjan för litium 

2015 stod Chile och Australien för cirka 80 procent av världens litiumproduktion.48 Portu-

gal är den enda europeiska tillverkaren av litiumkoncentrat.49 Slutprodukter med högt 

värde, som batterier och elektronik, kräver litium med hög renhetsgrad och därmed pro-

duktion med högt förädlingsvärde efter utvinning. 

 

                                                                                                                                                                       
48  USGS (2016a), s. 101 
49  Intervju med Saxon (2016). Litiumkoncentrat säljs vanligen som råmaterial för lågteknologiska batterier, glasindustrin eller 

kemikalieproduktion, men har också tillämpningsområden inom aluminiumsmältning och stålproduktion. 
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Litium 

Litium är den metall som väger minst, och har den största elektrokemiska potentialen. Liti-

umkonsumtionen till batterier (35 procent) har ökat kraftigt under de senaste åren på grund 

av att användningen av laddningsbara litiumjonbatterier i bärbara elektroniska apparater, 

elektriska verktyg, elektriska fordon och andra applikationer ökat. Andra tillämpningar in-

kluderar exempelvis keramik och glas (32 procent) och smörjmedel (9 procent). 

 

De två vanligaste källorna till litium är från saltvatten och från berggrunden. Att producera 

litium från saltvatten anses vara billigare än från berggrunden eftersom utvinningsproces-

sen är enklare. Båda källorna är dock lika viktiga sett till produktion. Utöver utvinning från 

saltvatten och berggrund så finns det en anläggning som är under utveckling i Mexiko som 

avser utvinna litium från lera.  

 

Enligt USGS (USAs geologiska undersökning) så har en säkerställd litiumförsörjning blivit 

högsta prioritet för teknikföretag i USA och Asien: "Strategiska allianser och samarbeten  

mellan teknikföretag och prospekteringsföretag finns till för att säkerställa en tillförlitlig och 

diversifierad försörjning av litium till batterileverantörer och fordonstillverkare." Liknande lös-

ningar kan vara relevanta i Europa. Vi diskuterar detta närmare i kapitel 3. 

Källa: Copenhagen Economics baserat på Battery University (2017) och USGS (2016a), p. 101.   

 

Litiumfyndigheter har identifierats i Sverige, men prospekteringen är ännu i sin linda. Det 

är i dagsläget osäkert huruvida det är ekonomiskt genomförbart och lönsamt att utvinna 

litium (från berggrunden) i Sverige. Skulle Leading Edge Materials, som i dag innehar 

undersökningstillstånd i Bergby mellan Hudiksvall och Gävle,50 finna det kommersiellt at-

traktivt att utveckla fyndigheten vidare mot gruvdrift, erbjuder Sverige generellt sett goda 

förutsättningar för gruvbrytning tack vare landets långa gruvdriftshistoria och tillgången 

till skicklig arbetskraft, energi- och transportinfrastruktur, stödindustrier och så vidare.  

 

Efter utvinning koncentreras malmen till ett litiumkoncentrat, vilket är den första säljbara, 

men relativt lågt värderade, produkten, se Figur 4. För att förädla litium ytterligare till an-

tingen litiumkarbonat eller den högre värderade produkten litiumhydroxid, krävs en 

mycket energiintensiv syrabaserad process, som är mycket energiintensiv.51 Nya anlägg-

ningar byggs för närvarande i Australien, Chile, Argentina och Kanada, vilket visar att 

industrialiserade länder kan vara konkurrenskraftiga i detta steg – även Sverige genom sina 

låga elkostnader från vattenkraft och kärnkraft. På samma sätt som med grafit kan inför-

skaffandet av nödvändiga tillstånd, som exempelvis miljötillstånd, för att uppföra en sådan 

anläggning i Sverige bli en utmaning för företag med intresse av att gå vidare.   

 

                                                                                                                                                                       
50  Sveriges geologiska undersökning (2016a) 
51  Intervju med Saxon (2016) 
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Figur 4 Värdekedjan för litium 
 

 
 
Not:  Figuren illustrerar värdekedjan för litium som utvinns ur berggrund 

Källa:  Copenhagen Economics baserat på Leading Edge Materials (2016b), Deloitte (2015), p. 84 och inter-

vju med Saxon (2016) 

 

Som nämnts ovan, är produktionen av avancerade litiumjonbatterier och den nödvändiga 

kompetensen för närvarande centrerad i Asien. Men batterifabriker, som exempelvis Teslas 

Gigafactory i Nevada, utvecklas naturligtvis utanför Asien, även i Europa. Genom att im-

portera kompetens från Asien skulle SGF Energy kunna etablera en batterifabrik i Sverige, 

och med tillräckligt starka synergieffekter skulle svenskproducerat litium kunna användas 

som råmaterial till anläggningen. Det finns dock andra kommersiella tillämpningar av li-

tium och befintliga styrkor inom exempelvis svensk stålproduktion som skulle kunna bidra 

till en framtida litiumproduktion i Sverige. Även här kan det finnas en potential i att ut-

veckla mer effektiva återvinningsmetoder för litiumjonbatterier. I dag är återvinningen av 

litiumjonbatterier mycket begränsad, och såvitt vi vet finns ingen i Europa.52  

 

Sammanfattningsvis anser vi att det är möjligt att förlägga en komplett värdekedja för bat-

terier till Sverige, men att det är lika möjligt att etablera delar av en sådan värdekedja, för-

utsatt att slutproduktionen placeras i ett annat europeiskt land som Tyskland, Finland eller 

Polen. Svensk grafit eller litium kan mycket väl fungera som en viktig insatsvara i europeisk 

batteritillverkning.  

                                                                                                                                                                       
52  Enligt USGS (2016a) har ett amerikanskt företag sedan 1992 återvunnit litiumjonbatterier vid en anläggning i British Co-

lumbia i Kanada. 2009 tilldelades företaget 9,5 miljoner amerikanska dollar av det amerikanska energidepartementet för 

att bygga den första amerikanska återvinningsanläggningen för litiumjonbatterier till fordon. 
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Kapitel 3 

3 Strategier  
 

I föregående kapitel kom vi fram till att det kan finnas möjligheter för en batteriindustri 

och delar av en  värdekedja för sällsynta jordartsmetaller i Sverige, men även hinder för att 

dessa industrier ska kunna utvecklas på egen hand. En del av dessa hinder är marknadsris-

ker i form av stora hinder för marknadsinträde och höga koncentrationer av marknadsin-

flytande, men det finns även teknologiska risker som drivs av osäkerhet kring vilka fram-

tida tekniker som kommer att bestå. Ytterligare ett hinder är brist på kunskap, vilket hind-

rar privata investerare från att investera och utveckla dessa industrier. Detta är särskilt re-

levant för nya och omogna marknader, där forskning och utveckling är en viktig kostnads-

drivande faktor och där osäkerhet kring framtidens tekniker, produkter eller marknadsdy-

namik är stor och där företagen genom sina val och investeringar i dag satsar på morgon-

dagens dominerande teknik. Slutligen finns det institutionella risker inbyggda i det poli-

tiska och rättsliga systemet som skapar risker längs hela värdekedjorna: Kommer gruvorna 

att få tillstånd för utvinning och hur lång tid tar det för en batterifabrik att få klartecken 

inom ramen för miljöbalken? Resultatet är att investeringar kanske inte förverkligas och 

att Sverige därför misslyckas med att realisera den ekonomiska potentialen i att etablera 

nya värdekedjor.  

 

Vi anser att Sverige genom att införa riskförebyggande strategier skulle kunna realisera en 

ekonomisk potential från nya industrier för batterier och sällsynta jordartsmetaller mot-

svarande 200–500 miljoner kronor per år, genom produktivitetstillväxt i ekonomin som 

helhet. Det här kräver givetvis att man inför strategier som lyckas minska kritiska risker 

och främja privata investeringar. Vi anser att Sverige bör överväga strategier för att minska 

friktionen för investeringar som är nära att realiseras (initiativ med effekter på kort sikt), 

underlätta tillgång till kunskap om tekniska möjligheter och samarbeten mellan värdeked-

jor (initiativ med effekter på medellång sikt), samt skapa tekniska framsteg som privata 

företag kan bygga vidare på (initiativ med effekter på lång sikt).  

3.1 Ekonomisk potential 

Den svenska utvinningssektorn är av högproduktivt slag, och vi räknar med att även nya 

värdekedjor kommer att vara det. Det här innebär att om arbetstillfällen flyttar från mindre 

produktiva sektorer, exempelvis byggsektorn, till gruvindustrin och de nya värdekedjorna, 

kommer den totala produktiviteten i Sverige att öka och därigenom göra Sverige rikare. 

Detta följer av två effekter: 1) att öka sysselsättningen i högproduktiva sektorer och 2) att 

utnyttja synergier från kunskapsspridning mellan nya värdekedjor eller klusterbildningar 

kring dem.   

 

Produktivitet är ett mått på hur effektivt en ekonomis tillgängliga resurser, såsom arbets-

kraft, kapital och kunskap, används för att producera varor och tjänster. Arbetskraftens 

(dvs. den enskilda arbetarens) produktivitet ökar normalt med tillgången till kapital och 
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kompetens. Till exempel är en gruvarbetare mer produktiv i en gruva som drivs med en 

modern maskinpark av lastbilar och maskiner, än om samma person utrustas med en hacka 

och en kanariefågel. Detta belyses i Figur 5, där de kapitalintensiva sektorerna för minera-

lutvinning och allmännyttiga tjänster (se not i Figur 5) visar mycket hög mervärdespro-

duktion per motsvarande heltidsarbetare. Det innebär också att ju mer ett land speciali-

serar sig och ökar den andel av arbetskraften som är anställd i högproduktiva branscher, 

desto större blir produktiviteten och välståndet i ekonomin som helhet. 

 

Figur 5 Sektorers produktivitet och andel av arbetskraft 
 

 
 
Not:  År 2014. *Allmännyttiga tjänster täcker in tjänster som exempelvis gasförsörjning, vattentillgång, av-

lopp och återvinning. Övriga täcker in sektorer som exempelvis hotell och restaurang och fastighets-

handel. Offentliga myndigheters placering till höger med låg produktivitet kan inte jämföras med de 

andra branscherna, då offentliga myndigheters produktivitet per definition likställs med lönen och där-

med underskattas.  

Källa:  SCB (Arbetskraftsinsats (ENS2010) efter näringsgren SNI 2007. År 1980 – 2015) 

 

Utöver en övergång till mer produktiva arbeten kan till och med de högproduktiva arbetena 

bli mer produktiva om synergieffekter eller effekter av teknik kan realiseras och utnyttjas. 

Några exempel är klustereffekter (dvs. kunskapsspridning genom samlokalisering eller in-

tegrering längs med och mellan värdekedjor) eller realisering av fördelar som kommer av 

att vara först in på marknaden, stordriftsfördelar i produktionen och så vidare. Omfatt-

ningen av sådana effekter på produktiviteten är svår att uppskatta.53 I Box 2 nedan påvisar 

vi följderna av en 10 procent högre produktivitet och finner att en industri för sällsynta 

jordartsmetaller och/eller batterier som ger 5 000 arbetstillfällen kan tillföra ytterligare 

300 miljoner kronor till en årlig ökning i mervärdesproduktion på 200 miljoner kronor. 

Exemplet illustrerar den massiva effekt som kan uppnås genom att utnyttja synergieffekter. 

                                                                                                                                                                       
53  Spencer m.fl. (2010) och Madsen m.fl. (2003) hittar stöd för produktivitetsökningar mellan 9 och 33 procent från klusteref-

fekter. 
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Box 2 Ekonomisk potential av REE- och batteriindustrier  
 

Förutsatt att REE-industrin och batteriindustrin är högproduktiva, kan det finnas sam-
hällsekonomiska möjligheter för Sverige. Om hela eller delar av relevanta värdekedjor 
kan finnas i Sverige skapas värde genom arbetstillfällen och synergier med existerande 
forskning eller andra industrier. 
 
Nya arbetstillfällen i högproduktiva industrier innebär att arbetskraft flyttar från indu-
strier lägre produktivitet och därmed skapas mervärde genom att varje anställd produ-
cerar mer output. En del av de nya arbetstillfällena kommer också fyllas av utländsk 
arbetskraft, vilket skulle innebär ett än större värde för ekonomin eftersom arbetskraf-
ten och dess output endast adderas. 

 

 
 

Om 5000 nya arbetstillfällen skapas i svenska REE- och batteriindustrier, inklusive en 
batterivärdekedja som sträcker sig från utvinning till en storskalig batterifabrik samt 
från utvinning av sällsynta jordartsmetaller till produktion av blandade koncentrat, så 
skulle produktionen motsvara ett mervärde på omkring 200 miljoner kr per år. Om 
industrierna dessutom lyckas utnyttja existerande synergier skulle en produktionseffek-
tivisering om 10 procent leda till ett mervärde på omkring 500 miljoner kr per år för 
samma antal arbetstillfällen (5000).  

 

Not:  Mervärdesestimaten inkluderar ekonomiska effekter som kommer av att utländsk arbetskraft kommer 

till Sverige för att arbeta inom de nya industrierna. Se appendix för fullständiga beräkningar. 

Källa:  Copenhagen Economics beräkningar baserade på SCB (Genomsnittlig grund- och månadslön samt 

kvinnors lön i procent av mäns lön efter region, sektor, yrke (SSYK 2012) och kön. År 2014 – 2015), 

genomförbarhetsstudie för Tanbreez sällsynta jordartsmetallerprojekt på södra Grönland (ej publice-

rad rapport), Spencer et.al. (2010), Madsen et.al. (2003) samt intervjuer med Ranggård (2017) och 

Carlsson (2016) 

3.2 Stora risker  

Som tidigare nämnts kan värdekedjorna för sällsynta jordartsmetaller och batterier inte 

nödvändigtvis förväntas utvecklas på egen hand i Sverige, vilket beror på höga risker för 
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den enskilda, privata investeraren. Tabell 3 drar slutsatsen att risknivån för båda de poten-

tiella branscherna är medelhög till hög.  

 

Tabell 3 Risker i potentiella värdekedjor 
Risker  ‘Batteriindustri’ ‘REE-industri’ 

Teknologisk 

risk 

Osäkerhet om framtidens tek-

nik och utveckling, komplet-

terande och ersättande tek-

nik, produkter och insatsvaror 

Hög 

- Utbredd forskning i 

olika batteritekniker 

och katod- och anod-
material 

- Osäkerhet kring fram-

tida vetenskapliga ge-

nombrott inom bränsle-

celler, solpaneler etc. 

Medium-Hög 

- Kompetens och kun-

nande i Kina och ett 

begränsat antal icke-ki-
nesiska företag 

- Malmspecifik kemi 

 

Marknadsrisk Osäkerhet om leverantörer 

och kunder i framtida värde-

kedjor, brist på flexibilitet, 

stordriftsfördelar och eventu-
ella samlokaliseringsfördelar, 

etablerade aktörers respons 

på marknadsinträden 

Medium 

- Snabbt utvecklande 

marknad  

- Osäkerhet om flexibili-
tet och nya affärsmo-

deller inkl. partnerskap 

i värdekedjan  

Hög 

- Kina stark och etable-

rad aktör 

- Icke-transparanta 
marknader 

Institutionell 

risk 

Utformning av reglering och 

lag, snabba applikationsförfa-

randen, system och standar-

der för att stödja eller mot-

verka industrins utveckling 

Medium 

- Risk för långa till-

ståndsprocesser för nya 

gruvor 

- Hårda miljökrav kan 
hindra eller försena 

batterifabrik 

Hög 

- Kinesisk dominans 

- Risk för långa till-

ståndsprocesser för nya 

gruvor 
- Hårda miljökrav 

        
 

Not:  Jämfört med Hellsmark, H. et. al. (2016) har vi färre riskkategorier då vi valt att slå samman mark-

nadsrisker och organisatoriska risker 

Källa:  Copenhagen Economics baserat på vår bedömning i kapitel 2 samt analytiskt ramverk i Hellsmark 

et.al (2016) 

 

Den första är en relativt hög teknologisk risk i de båda värdekedjorna (för batterier och 

sällsynta jordartsmetaller), på grund av osäkerheten kring framtida teknik för de båda 

komponenterna, och även osäkerheten kring hur snabbt dessa tekniker, och ersättande tek-

niker, kommer att utvecklas och växa fram. Denna typ av risk är inte unik för batterier eller 

sällsynta jordartsmetaller, men ändå relevant för kommande eller framtida marknader i 

allmänhet, där forskning och utveckling är en viktig kostnadsdrivande faktor och där osä-

kerheten kring framtidens tekniker, produkter eller marknadsdynamik är stor och tvingar 

företagen att satsa på framtidens teknik.54 Kinas dominans längs hela värdekedjorna för 

sällsynta jordartsmetaller ökar risken ytterligare för värdekedjan.  

 

Under sin livstid följer många tekniker ett mönster, där en period av långsam upptäckt följs 

av en period av snabba framsteg, och tillslut en period av mättnad när tekniken är fullän-

dad. Detta mönster beskrivs ofta som s-kurvan för teknisk tillväxt, se Figur 6. Många av de 

miljö- och teknikinnovationer som förväntas få stor betydelse i framtiden, som litium-

jonbatterier och flera tekniker som använder sällsynta jordartsmetaller, återfinns i dag på 

den undre halvan eller den brantaste delen av s-kurvan, eftersom teknikerna omgärdas av 

                                                                                                                                                                       
54  McKinsey & Company (2012), s. 120 
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stor osäkerhet kring framtiden, då tekniska genombrott antingen är förväntade eller redan 

sker i högt tempo.  

 

Figur 6 Teknologiers utvecklingskurva 
 

 
 
Källa:  Copenhagen Economics baserat på Sandström (2013) 

 

Nästa är graden av marknadsrisk, som vi också upplever som relativt stor inom de två sek-

torerna. Marknadsrisk omfattar osäkerhet om framtida leverantörer och kunder, stordrifts-

fördelar och eventuella fördelar genom samlokalisering, etablerade aktörers reaktion på 

marknadsinträden och så vidare. Det här har särskilt stor betydelse inom sällsynta jordarts-

metaller, där Kinas dominerande roll och täta marknadsstruktur gör det svårt för nya ak-

törer att komma in, och ännu svårare att förutsäga marknadens resultat.  

 

Sist kommer den institutionella risken, som också kan vara betydande för båda värdeked-

jorna. När teknikerna är omogna och marknadernas dynamik förändras snabbt är det ofta 

svårt för lagstiftning och politik att följa med. Denna tidsfördröjning kan bland annat 

hindra företag från att svara mot nya marknadsförhållanden. I andra situationer kan regel-

verk och politik, eller avsaknad av sådan, komma att påverka marknadens resultat. Till ex-

empel kan subventioner för eldrivna fordon minska incitamenten för att förbättra pre-

standa i förbränningsmotorer. Specifika standarder för prestanda eller design kan också 

motverka eller forma en industri.  

3.3 Effekter av politik 

Som tidigare nämnts kan stora risker längs värdekedjorna för batterier och sällsynta 

jordartsmetaller, på grund av kedjornas relativa omognad, resultera i att investeringarna 

uteblir och att Sverige misslyckas med att utnyttja en möjlighet till ökad produktivitet, 
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högre förädlingsvärde, lokala arbetstillfällen och så vidare. Men allt är inte förlorat: Politi-

ken kan utformas för att minska eller sprida riskerna och därigenom driva på utvecklingen 

av dessa branscher.  

Riskreducerande strategier 

Offentlig politik som syftar till att förbättra samhällets resultat genom att minska risker i 

den privata sektorn är inget nytt. Ett exempel är främjande av forskning och kunskap. Ef-

tersom forskningsresultat inte alltid gynnar den forskningsenhet som utfört forskningen, 

kan det privata incitamentet för att bedriva forskning utan några direkta, kommersiella 

utsikter vara begränsat, men eftersom kunskap tenderar att spridas och hitta oförutsedda 

tillämpningsområden kan samhällsvärdet av forskningen vara mycket större än vad den 

privata forskningsenheten inser. Därför stöds forskning ofta genom offentliga medel, i syfte 

att eliminera risken för misslyckad grundforskning från den privata sektorn och samtidigt 

göra forskningen tillgänglig för allmänheten. Den här typen av politik syftar med andra ord 

till att minska den tekniska risken, se Tabell 4. Inom begreppsramen med s-kurvan syftar 

den här typen av politik till att flytta fram tekniker från den nedre delen av s-kurvan mot 

den allt brantare delen av kurvan, genom att göra kunskap tillgänglig för den privata sek-

torn.  

 

Tabell 4 Riskreducerande strategier 
Risker  Exempel på riskreducerande strategier 

Teknologisk risk 

 

Offentligt finansierad och stöttad FoU för att 
stärka företagens incitament att bedriva egen 

forskning och utveckling och innovation 

Marknadsrisk 

 

Statligt finansierade nätverksaktiviteter för att 
minska samordningsmisslyckanden, möjliggör 

för nya (riskdelande) partnerskap och handels-
avtal samt förenkla diplomati 

Institutionell risk 

 

Etablera nationella branschstrategier. 
Se över av lagstiftning, harmonisera och stan-

dardisera. Reducera administrativa hinder. 

      
 

Källa:  Copenhagen Economics baserat på analytiskt ramverk i Hellsmark et.al (2016) och McKinsey & Com-

pany (2012)   

 

Det enskilda företaget kan minska marknadsriskerna genom att dela dem med andra före-

tag i värdekedjan, antingen inom samma del av värdekedjan (till exempel forskningssam-

arbeten eller joint ventures) eller mellan företag i olika delar av värdekedjan (till exempel 

långa eller flexibla leverans- eller köpekontrakt). Regeringen kan vidta åtgärder för att 

främja nätverk eller kluster i syfte att underlätta riskdelning och samverkan mellan företag 

i värdekedjan, vilket hjälper dem att gå vidare längs s-kurvan. Andra åtgärder kan vara 

marknadsskapande och handelsfrämjande för att minska marknadsrisken.   
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Strategier för att minska institutionella risker handlar om att säkerställa stabila ramvillkor 

och en tydlig politisk riktning. Ett klassiskt exempel är att effektivisera lagstiftnings- och 

tillståndsförfaranden för att öka hastigheten och förutsägbarheten i regleringsprocesser, 

och därigenom stärka företagens förmåga och villighet att göra långsiktiga investeringar.  

 

Statlig politik tenderar att inte bara minska en typ av risk utan flera. Box 3 nedan ger ett 

exempel på en nationell strategi från den tyska regeringen inom området för elektrisk mo-

bilitet, med syftet att minska såväl tekniska, institutionella och marknadsrelaterade risker 

för tyska företag och producenter inom området.  

 

Box 3 Tysklands strategi för elektrisk mobilitet 
 

National Platform for Electric Mobility 
Under 2011 så formulerades en nationell strategi mellan den federala regeringen, indu-
strin och fackrörelserna, med gemensamt mål för att Tyskland skall vara den ledande 
leverantören av elektrisk mobilitet år 2020. Strategin omfattar hela värdekedjan, från 
batterier och elbilar till webbaserade tjänster för elektrisk mobilitet.  
 
De politiska åtgärderna är en blandning av direkta monetära incitament och stimule-
ringar (i form av skattelättnader, subventioner och offentliga upphandlingar), forsk-
nings- och innovationsfrämjande stödprogram, samt översyn av lagstiftningen.         
 
Åtgärderna inriktar sig på olika utvecklingsfaser i värdekedjan med avsikt att göra den 
marknadsorienterad, det vill säga ekonomiskt lönsam och självförsörjande. 
 
Strategin är finansiellt ambitiös, från och med 2016 uppgick den miljömässiga bonusen 
för batteridrivna elbilar och laddhybrider till 1,2 miljarder euro, och mellan 2017-2020 
är 360 miljoner euro avsedda för forskning och utveckling per år, jfr appendix.  

 

Källa:  The German National Platform for Electric Mobility (NPE) (2017) 

Kombinerade strategier för minskade risker på kort, medellång och lång sikt 

Så hur kan då politiken utformas för att främja dessa viktiga investeringar i värdekedjorna 

för batterier och sällsynta jordartsmetaller och se till att de hamnar i Sverige? Några enkla 

grundregler bör följas: För det första bör politiken syfta till att minska risker. För det andra 

bör politiken vara icke-snedvridande och därmed inte genom sin utformning forma mark-

nadens resultat genom att välja vinnarna. Den ska snarare utgå från vad som skulle vara 

ekonomiskt självbärande resultat i avsaknad av risk, och bör därför utgå från områden och 

aktiviteter där kommersiellt intresse redan finns, till exempel inom utvinning av grafit eller 

sällsynta jordartsmetaller, men troligen inte kemisk separation av sällsynta jordartsmetall-

ler i Sverige.  

 

Politiska åtgärder har olika tidsfördröjning, vilket betyder att vissa kan påverka marknaden 

redan på kort sikt, medan andra, som forsknings- och utvecklingsstöd, ger effekt först på 

längre sikt. Figur 7 nedan illustrerar ett slags paket eller en kombination av åtgärder som 

minskar risker och effekt på marknaden på kort, medellång och lång sikt.  
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Figur 7 Riskreducerande åtgärder  
 

 
 
Källa:  Copenhagen Economics 

 

Effekt på kort sikt: Avlägsna hinder för investeringar nära förverkligande  

Politiska åtgärder med kortsiktiga effekter handlar alltid om att utnyttja lättillgängliga möj-

ligheter, det vill säga att avlägsna hinder och risker som relativt snabbt uppmuntrar intres-

senter till ett ändrat beteende, till exempel att genomföra en investering i stället för att av-

stå. Ett exempel på en sådan strategi är att avlägsna flaskhalsar i ansökningsprocesser, till 

exempel för miljötillstånd, som brukar vara långa och komplicerade i Sverige. Andra stra-

tegier kan syfta till att skapa efterfrågan, genom exempelvis en fossilfri bilpark. Sådana 

strategier kan minska både institutionella risker och marknadsrisker. 
 

Effekt på medellång sikt: Underlätta kunskapsspridning och samarbete 

Vi anser att Sverige också med stor sannolikhet kan få fördelar genom att bilda nätverks-

organisationer med representanter från värdekedjan, finansiering och offentlig forskning 

och utveckling för att främja kunskapsutbyte och modeller för riskdelning. Nätverk kan 

också bidra till att identifiera och lyfta fram områden med möjligheter till samlokalisering 

av komplex produktion och innovationsbehov, samt till att stödja testbäddsexperiment 

med inte bara ny teknik utan även nya affärsmodeller. Nya affärsmodeller kan vara drivna 

av ökad digitalisering, riskdelning eller innovation över hela värdekedjan. Ett utmärkt ex-

empel från det välutvecklade järn- och stålklustret är de högprofilerade forskningsprogram 
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som drivs av LKAB, SSAB och Vattenfall med stöd från Energimyndigheten55. Aktörerna 

satsar 100 miljoner kronor under fyra år56 på att gemensamt utveckla en ny teknik och en 

ståltillverkningsprocess med noll koldioxidavtryck.57 Eftersom värdekedjorna för batterier 

och sällsynta jordartsmetaller är outvecklade i Sverige är det troligt att liknande initiativ 

kräver stöd och hjälp utifrån. En av orsakerna är att det helt enkelt tar tid att bygga upp 

nätverk och förtroende, en annan är att företag i en framväxande industri kanske inte anser 

att det är värt att investera i nätverksaktiviteter som denna, eftersom inte bara de själva tar 

del av vinsterna, utan även andra företag. Därför kan regeringen ha en viktig roll i att un-

derlätta och stimulera ett sådant nätverk, som med tiden kan övergå i klusterbildning. För 

att få dessa fördelar även på medellång sikt bör de initieras redan i dag.  

 

Effekt på lång sikt: Skapa tekniska framsteg att bygga vidare på 

Faktum är att Sverige redan har en rad politiska strategier och program med långsiktiga 

effekter genom forskning och innovation inom gruvsektorn, som SIP STRIM, som samfi-

nansieras av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.58 Befintliga, offentliga forsknings- 

och utvecklingsbudgetar kan komma att omprioriteras i syfte att främja värdekedjorna för 

batterier eller sällsynta jordartsmetaller och/eller återvinnings- och ersättningstekniker för 

batterier och sällsynta jordartsmetaller. Svenskbaserade och -finansierade program skulle 

också kunna bygga vidare på befintliga EU-program för att säkerställa maximal effekt och 

storskalighet i senare produktion. SIO Grafen-programmet, som baseras på EU-initiativet 

Graphene Flagship, är ett exempel på hur grundforskning kring ett material kan underlät-

tas utan någon befintlig kommersiell nytta för att ge Sverige en gynnsam position inför 

framtiden, se Box 4. 

 

                                                                                                                                                                       
55  Energimyndigheten (2016) 
56  Energimyndigheten (2017) 
57  Det är dock inte säkert att resultatet från denna joint venture blir tillgängligt på medellång sikt. 
58  SIP STRIM (2017) 
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Box 4 Graphene Flagship och SIO Grafen 
 

Graphene Flagship-projektet 
Det finns många forskningsinitiativ som direkt, eller indirekt, relaterar till det nya 
materialet grafen. Den Europeiska kommissionen instiftade 2013 Graphene Flagship-
projektet, ett projekt som omsätter en miljard euro och sammanför akademin och in-
dustriella forskare från hela Europa. Projektet syftar till att grafen ska ta steget ifrån 
forskningslaboratorierna till civilsamhället genom att involvera aktörer från hela grafens 
framtida värdekedja. Grafen förväntas skapa ekonomisk tillväxt, nya arbetstillfällen och 
nya möjligheter, både tekniska och industriella.         
 
Chalmers tekniska högskola i Göteborg koordinerar projektet, och Chalmersprofessorn 
Jari Kinaret leder projektet. Chalmers strävar efter att utveckla en ’best practice’-modell 
för hur europeiska universitet bäst kan ta grafen från forskningslaboratorierna till indu-
strigolven, och de är en av nyckelaktörerna gällande grafenforskning inom Europa. 
  
SIO Grafen 
Utöver Graphene Flagship-projektet är Chalmers ansvarig för det svenska innovations-
programmet SIO Grafen som stödjer grafens utveckling i Sverige. Programmet finan-
sieras av de svenska myndigheterna Vinnova och Energimyndigheten samt forsknings-
rådet Formas. SIO Grafens vision är att göra Sverige till en av världens tio bästa nat-
ioner inom grafen innan 2030. För att uppnå det så erbjuder SIO Grafen anslag inom 
grafeninnovation till svenska företag med en årlig budget på 2 miljoner euro.   
 
Ett exempel på en forskningssatsning som är bland finalisterna i Vinnovas kompetens-
centeranslag är ’Technology for Industry from Graphene (TIGR) competence centre’. 
TIGR involverar den akademiska världen, flera stora svenska industriföretag inom tele-
kom, flyg- och fordonsindustrin och små och medelstora företag som tillsammans täcker 
in flera delar av ett flertal värdekedjor som alla klan utvecklas med hjälp av grafen. 
Företagen är exempelvis aktiva inom utvinning av grafit, produktion och modifiering av 
grafen, inom material- och komponentutveckling till systemutvecklare och integratorer. 
Den totala budgeten för TIGR är 240 miljoner kronor över tio år, och de viktigaste 
forskningsområdena är funktionella material, elektronik och energilagring.  

 

Källa:  Copenhagen Economics baserat på Europeiska kommissionen (2017), Borg (2013) och SIO Grafen 

(2017) samt intervju med Carlsson (2017) 
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