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Förord  
 
USA:s energipolitik har ekonomisk, politisk och miljömässig betydelse för alla andra 
länder. USA är världens största förbrukare av olja, med över 20 miljoner fat per dag. 
Men den amerikanska supermaktens oljeförbrukning beror till mer än två tredjedelar 
av import, framför allt från Nord- och Sydamerika, Mellanöstern och Afrika. Säker 
energiförsörjning och ”oberoende” är därför ett viktigt tema i den amerikanska 
energipolitiken. 
 
Samtidigt har USA en nyckelroll när det gäller omställningen till ett mer hållbart 
globalt energisystem. Klimatfrågor har fått ökat genomslag i amerikansk opinion och 
politik, och breda satsningar görs på utveckling av miljöteknik och alternativ energi. 
Men det är inte klart vilken roll USA vill spela när det gäller att uppnå bindande 
internationella överenskommelser post-Kyoto.  
 
NOG-seminariet den 5 oktober belyste aspekter kring amerikansk energipolitik, bland 
annat påverkan på det internationella klimatsamarbetet och teknologiutvecklingen. 
Möjligheterna till samarbete mellan USA och Sverige när det gäller energi- och 
miljöteknologi togs också upp samt hur investeringsklimatet för den här typen av 
tekniksatsningar skiljer sig åt mellan dessa två länder. 
 
Michael Wood  
USA:s ambassadör i Sverige  
 
Thomas Nordegren  
Nyligen hemkommen korrespondent i Washington  
Sveriges Radio 
 
Stefan Jakélius  
Inversteringschef  
Industrifonden 

 
 
 
 
 
 
Referatet är en sammanställning baserad på presenta tionerna vid seminariet .  
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Energy and Climate Policy Issues in the U.S.  
 
Introduction 
Michael M. Wood was sworn in as U.S. Ambassador to Sweden on June 5, 2006. 
Ambassador Wood is the former CEO of Hanley Wood, LLC, the leading media company in 
the housing and construction industry and one of the ten largest business-to-business media 
companies in the U.S. He founded the company with partner Michael J. Hanley in 1976; 
today Hanley Wood has 750 employees and $250 million annual revenues. On August 1, 
2005, Hanley Wood management and private equity sponsor Veronis Suhler Stevenson sold 
Hanley Wood to JPMorgan Partners. Ambassador Wood stepped down as CEO but retained a 
seat on the Hanley Wood board. In September 2005 he joined the Veronis Suhler Stevenson 
Board of Advisors. In October, 2005, he formed Redwood Investments, LLC, an investment 
company specializing in media and real estate. President George W. Bush appointed 
Ambassador Wood to the U.S. delegation attending the inauguration of President Lucio 
Gutierrez Borbua of Ecuador on January 15, 2003 in Quito, Ecuador. In 1984 he organized a 
housing industry round table with President Ronald Reagan called "Building the American 
Dream." He is a former member of the Harvard Joint Center for Housing Studies and has 
served on the NAHB Long-Range Planning Committee. Ambassador Wood received the Top 
Executive of the Year Award from Media Business magazine on June 16, 2005. 
 
Turning Point on Climate Change Issues 
Ambassador Michael Wood started his presentation by pointing out that he felt that the world 
reached a turning point about climates change issues about one year ago. Media started to 
focus on and highlight climate change aspects in a different way than before. Ambassador 
Wood named a few events leading to this turning point, e.g. a more profound concern 
presented in reports, foremost in the IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) 
Fourth Assessment Report and the Stern report, and the film “An Inconvenient Truth” by the 
former US vice president Al Gore. In addition, Sweden has been involved in this change in 
awareness through the Vattenfall project “3C”, or “Combat Climate Change”, in which CEOs 
around the world are contacted to sign up. Today, about 50 CEOs has signed up to the 3C 
letter.  
 
In the USA, media but also public awareness has grown dramatically in recent time. 
Ambassador Wood showed a few examples; there are about 750,000 green cars in 2008 (to be 
compared with 5000 cars just 6 years ago), the rental car company Enterprise makes a public 
pledge of planting 50 million trees, and the WalMart, one of the worlds largest (by revenue) 
corporations, has encouraged their customers to switch to fluorescent lamps and thus save 
energy. There is a rapid change in industry and authority awareness as well, with US 
companies competing with each other in actions based on climate change mindfulness, and 
with two US states signing a renewable portfolio standard only during the Ambassador’s last 
visit in the USA.  
 
Cooperation Opportunities between Sweden and the US A 
One of the Ambassador Wood’s major tasks is to find ways to enable cooperation between the 
USA and Sweden. Rhetorically he asked: Why is Sweden interesting for the US? Sweden has 
found ways to reduce its emissions and oil dependency, and increase its use of renewable 
energy sources. Sweden is the only country in the world that can show this transformation. 

Michael Wood  Embassy of the United States of America  
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For example, Sweden has reduced its emissions by 7% since 1990 (with an increase of the 
GDP during the same period). Additionally, Sweden has reduced its oil dependency by 47% 
since 1970 and increased its use of bioenergy by 60% during the same period. Also, the share 
of wind and solar power in the power mix has increased, and Sweden’s targets in this field are 
similar to those of the USA’s. The US Embassy has produced a White Paper named “One Big 
Thing” that has created much interest in both Swedish media and industry. The White Papers 
provides examples of good ideas used in Sweden, such as green certifications, the ethanol fuel 
E85 availability, congestion tax, environmental car rebate, and waste to fuel. The Ambassador 
mentioned that Sweden is very good at waste recovery processes, e.g. utilization of heat from 
waste combustion and research in black liquor gasification. According to the Ambassador, 
President Bush is interested in cellulosic ethanol. A breakthrough in the technology would 
change the scene, shifting from corn to cellulose as raw material for ethanol.   
 
In June 2007, a bilateral agreement on biofuels technologies was signed between Sweden and 
the USA. The agreement includes cooperation on biomass production and energy use, liquid 
biofuels, other kinds of renewable energy, more efficient engines, standardisation of engines 
and fuels, and emission allowances and trading.  
 
All Sectors and Regions Need to Contribute to Emiss ions Reductions 
Ambassador Wood pointed out that a serious abatement of the CO2 emissions needs to 
include a programme involving all sectors; residential, commercial, industrial, transportation 
and electric power sectors. All sectors will have to contribute to emissions reductions. He also 
emphasised that the energy efficient technologies must become commercially competitive. 
The cost to provide a kWh is an important factor. For instance, the cost of a kWh from solar 
power was just a few years ago about 4 US dollars. The cost today is about 12 cents. Hence a 
positive trend towards competitive renewable energy sources in the energy production can be 
found but there is still a need for narrowing the cost gap between renewable power and more 
conventional power such as nuclear and coal power.  
 
The Ambassador also noted that more investments will in the end reduce the cost of energy 
efficient technologies. Vattenfall recently published a report on the aforementioned 3C theme, 
based on the 2.0°C target in 2030 which entails a stabilisation of 450-550 ppm (parts per 
million) CO2 and a total of 27 Gt CO2e (carbon dioxide equivalents). If all sectors and regions 
cooperate globally in the transformation towards the low carbon economy, the cost of CO2 
abatement will not be as high that otherwise would be the case. In fact, about 25% of the 
global GHG abatement opportunities to reach the 27 Gt CO2e comes from negative and zero 
cost opportunities (i.e. gains and no-cost actions). To achieve the overall goal, the 
implementation of taxes is one way, such as in Sweden and the EU. However, there is a 
cultural difference in terms of taxes between Europe and the USA; the USA usually does not 
use taxes to promote investments in new technologies.  
 
More than the Kyoto Protocol is Needed 
Ambassador Wood presented the top 15 CO2 emitters of year 2004. The two major CO2 
emitters were USA (22 %) and China (18%), with EU-27 as number three with 15%. China 
however passed the USA just a couple of months ago. The Ambassador stressed that all the 
major CO2 emitting countries need to be included in a post 2012 Kyoto agreement. 
Furthermore, he emphasised that more than the Kyoto protocol is needed to take control of the 
emissions. A number of meetings addressing these issues take place worldwide. For example, 
the USA announced at the G8 meeting in Germany in June 2007 that the USA will 1. limit US 
greenhouse gas emissions, 2. participate in a post-2012 climate change agreement, and 3. 
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exert US leadership to encourage India, China, and all the other major emitting economies to 
participate in the post-2012 agreement.  
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Inledning  
Thomas Nordegren har just återvänt till Sverige efter fyra år som Sveriges Radios 
korrespondent i Washington. Dessförinnan var han Berlinkorrespondent för Sveriges Radio i 
fem år. Han har varit chef för samhällsprogrammen Kanalen och Studio Ett i P1. Thomas 
Nordegren började sin mediekarriär i Sveriges Television på nyhetsmagasinet Kvällsöppet. 
Därefter arbetade han på Dagens Nyheters kulturredaktion som recensent och krönikör. 
Dessförinnan var han anställd på Socialstyrelsen främst ansvarig för narkotikafrågor. Han har 
skrivit ett halvdussin fackböcker och har vunnit flera priser för sin journalistik, bland annat 
för sin bevakning av Baltikums frigörelse från Sovjetunionen. 
 
 

USA behöver billig energi  
Inledningsvis berättade Thomas Nordegren några anekdoter om när han flyttade till 
Georgetown (Washington, D.C.) för fyra år sedan. Installatören för hans bostads 
luftkonditionering gav uttryck för den allmänna amerikanska synen på energi och hade 
dessutom en alldeles egenkomponerad uppfattning om luftkonditioneringstekniken. 
Installatören hade satt igång luftkonditioneringen, medan gasvärmen ännu var igång, med 
hänvisningen att det var bra eftersom luftkonditioneringen då ”vande sig” vid att få arbeta i 
värme och att det ändå bara kostade småpengar att ha den igång. Bostaden hade för övrigt 
enbart enkelglasfönster trots det relativt extrema (mycket bistert, mycket varmt) klimat som 
kan råda i staden eftersom det tidigare inte lönat sig att isolera hus. En annan iakttagelse var 
en grannes kommentar att han bara hade tre garage trots att familjen egentligen behövde fyra 
– ett för hans egen bil, ett för fruns bil, ett för barnens bil och ett för nöjesbilen. Samme 
granne satt dessutom i bilkö i mer än två timmar per dag trots att han steg upp tidigt för att 
undvika trafiken. Avsaknaden av, eller i alla fall bristen på, allmänna kommunikationsmedel 
är något som troligtvis bidrar till detta bilberoende. Thomas Nordegren sammanfattade därför 
sina tidiga iakttagelser med att USA är beroende av billig energi och att hela USA är byggt 
med billig energi som en grundförutsättning.  
 
Ändrad hållning i klimatpolitik? 
Under Thomas Nordegrens tid som korrespondent i USA skedde emellertid en tydlig 
omsvängning i hållningen till energianvändning. Omsvängningen innebär att USA vill göra 
sig mindre energimässigt beroende av andra länder och att förändringen av klimatet kan 
kopplas till energianvändningen. Förändringen i attityd märks såväl i politikernas hållning 
som i den industriella sektorn, i media och i den allmänna opinionen. Nordegren tog upp ett 
av George W. Bushs ofta citerade uttalanden från år 2001: ”Jag motsätter mig 
Kyotoprotokollet eftersom det utelämnar 80% av världens befolkning, …, och skulle orsaka 
en allvarlig skada på den amerikanska ekonomin.” Så sent som år 2005 sa även senator James 
M. Inhofe att hotet om katastrofala effekter på grund av den globala uppvärmningen är den 
största bluff som någon utsatt det amerikanska folket för.  
 
Förändringen i attityd är dock långt ifrån genomgående eller enhetlig men är i alla fall stadd i 
process. Thomas Nordegren har noterat att många av de som idag är allmänt skeptiska mot 
klimatförändringen har genomgått fyra olika faser: 

1. Förändringen av klimatet är påhittad 
2. Klimatförändringen existerar men inte på grund av den mänskliga påverkan utan har 

orsakats av geologiska växlingar.  
3. Förändringen av klimatet kan eventuellt vara orsakad av mänsklig påverkan men den 

är inte så farlig.  

Thomas Nordegren Sveriges Radio 
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4. Klimatförändringen är ett problem men när man kalkylerar med vad det skulle kosta 
att åtgärda är det bättre att lägga pengarna på något annat 

 
Thomas Nordegren menade att den karakteristiska amerikanska synen på hur man ska 
begränsa klimatpåverkan eller minska energiberoendet, politiskt sett, är att framhålla att det är 
tekniken som ska lösa problemen. Det är än så länge omöjligt att på något sätt antyda andra 
typer av lösningar, som exempelvis att behöva förändra livsstilen. En av de tekniker man har 
satsat på i stor skala är etanolproduktion och den satsningen ser ut att fortsätta. Thomas 
Nordegren framhöll att George W. Bushs vilja till att satsa på etanolproduktion också har en 
tydlig politisk koppling genom att den delstat som är centrum för etanolproduktionen, Iowa, 
också är mycket central stat för den politiska balansen i USA.  
 
Ett tecken på USA:s vändning i frågan om att ingå bindande internationella 
överenskommelser deklarerades under det G8-möte som hölls i Tyskland i juni 2007. Man 
uttryckte då en vilja att kunna ingå i ett bindande åtagande post-Kyoto. Ett annat steg är det 
energi- och klimatmöte för de nationer med världens största utsläpp av växthusgaser som 
USA sammankallade i slutet av september 2007. När Condoleezza Rice öppnade det mötet 
gjorde hon det genom att både erkänna att förändringen av klimatet är ett faktum och att 
människan har del i den påverkan. Hon påpekade även vikten av att utforma en ny 
internationellt konsensus om hur klimatförändringen ska hanteras. Att George W.Bush valde 
att lägga mötet under samma vecka som FN:s toppmöte om klimat har emellertid ifrågasatts 
eftersom en effekt kan vara att undertrycka FN:s roll som ledare för det internationella 
klimatarbetet. Det är även en diskussion som kom till stånd i USA då guvernör Arnold 
Schwarzenegger medverkade på FN:s toppmöte – något som är mycket anmärkningsvärt med 
tanke på att han är republikan.  
 
Det viktigaste är ändå att USA nu i princip har gått med på ett utsläppstak och att man i 
princip säger ja till ett FN-system samt att man är på väg att få med Indien och Kina i 
klimatsamarbetet menade Nordegren. Han delade också ambassadör Woods analys om att en 
del av den generella ilskan över Bush också har spillt över på åsikter om vad han har 
åstadkommit på klimatområdet.  
 
Thomas Nordegren fortsatte med att visa vilka faktorer som med stor trolighet har orsakat den 
tydliga svängning i opinionen som sedan även haft en inverkan på George W. Bush. Den 
enskilt viktigaste orsaken till den omsvängning som märks är orkanen Katrina och den 
förödelse som följde i dess spår. Det blev helt plötsligt tydligt att det som hade sagts om 
klimatförändringarna kunde vara sant. Att krishanteringen i samband med Katrina var så 
inkompetent hanterad medförde också att aversionen mot George W. Bush ökade och att 
många därför även såg skeptiskt på hans avståndstagande från det internationella 
klimatsamarbetet. En annan faktor som påverkat opinionen i samma riktning är kriget i Irak.   
 
Initiativ från den privata sektorn med WalMarts klimatinitiativ som ett tydligt exempel på 
sådant som har haft betydelse för attitydförändringen men även Vattenfalls internationella 
”Combat Climate Change”-arbete har här spelat roll. Betydelsen av Al Gores klimatfilm bör 
enligt Nordegren inte heller att underskattas. Det kommande presidentvalet år 2008 kan också 
ha satt sin prägel på George W. Bushs omsvängning eftersom han möjligen vill bli 
ihågkommen som en president som gjorde en stor insats på klimatområdet under sina sista år 
vid makten.  
 
Opinionen har även påverkats av vissa aktiva politiker - här intar Kaliforniens guvernör 
Arnold Schwarzenegger tillsammans med den nye finansministern Hank Paulson en 
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särställning. Hank Paulson har drivit tesen om att det inte finns någon motsättning mellan 
miljöarbete och affärer. Kalifornien har under Arnold Schwarzeneggers ledning infört flera 
styrmedel, bland annat i form av emissionskrav, marknadsbaserade styrmedel, 
investeringsbidrag och subventioner. Överenskommelserna är i många fall över både 
gränsöverskridande för såväl partigränser som för delstats- och nationsgränser och eftersom 
Kalifornien skulle vara världens sjunde ekonomi om det var ett land, är även enskilda åtgärder 
i Kalifornien allt annat än betydelselösa.  
 
Nordegren beskrev vidare ett antal av de presidentvalskandidaternas klimatprogram inför 
valet 2008. Hillary Clinton, som leder i de flesta opinionsundersökningar, har planer på att 
genomföra investeringsprogram för forskning och utveckling på förnybar energi och liknande 
i likhet med George W. Bushs strategi. Hon har också planer ny lagstiftning inom 
klimatområdet. Fred Thompson, som kanske blir republikanernas kandidat, står visserligen 
mycket långt till höger men har ändå i någon mån anammat att USA behöver göra något åt 
utsläppen av växthusgaser - förutsatt att det inte skadar den amerikanska ekonomin. Den 
svarte presidentvalskandidaten Barack Obama har fått problem med sin klimatprofil. Han vill 
framstå som om han har ett kraftfullt program för klimatinsatser samtidigt som han kommer 
från bygder som lever av kolbrytning. Han är dessutom till stor del finansierad av 
kolindustrin. Republikanen Rudolph Giuliani saknar i dagsläget både energi- och 
klimatprogram och kommer därför att behöva stärka dessa frågor inför en kommande 
presidentvalskampanj.  
 
Avslutningsvis gick Nordegren in på vissa trender inför framtiden. De höga energipriserna 
kommer att bestå och borgmästare och guvernörer i enskilda städer respektive stater kommer 
att vara de som går i bräschen när det gäller USA:s klimatinsatser. De politiskt mycket 
betydelsefulla kristna grupperna blir allt grönare. Dessa pratar nu allt oftare om att människan 
skall förvalta jorden istället för att det bara är bättre om domedagen kommer tidigare. Vissa 
miljögrupper säger nu ja till kärnkraft eftersom klimathotet nu bedöms som så allvarligt. USA 
kommer att satsa mycket på tekniska lösningar och det är troligt att GM och Ford kan tänkas 
bygga elbilar som går att sälja.  
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Inledning 
Stefan Jakélius är investeringschef för miljöteknik, ”Cleantech”, på Industrifonden. Han har 
en akademisk grund som civilingenjör från Chalmers. Jakélius har även en Executive MBA-
examen från Handelshögskolan i Stockolm och har läst journalistik, media och 
kommunikation vid Stockholms Universitet. Sedan början av 90-talet har Stefan Jakélius 
arbetat med affärs- och verksamhetsutveckling, förändringsledning, kompetens- och 
ledningsfrågor inom företag och strategisk teknikutveckling; som konsult, anställd i företag 
och vid myndighet. Han har arbetat med kapitalisering av utvecklingsföretag och finansiering 
av såväl små som stora investeringar. Stefan Jakélius har dessutom erfarenhet från flera 
styrelseuppdrag och har drivit eget bolag.  
 
Investeringar för framtiden 
Stefan Jakélius började sin presentation med att beskriva Industrifonden.  Industrifonden är en 
stiftelse grundat 1979 som instiftades av dåvarande regering för att göra investeringar i energi 
och miljö. Industrifonden satsar enbart på svenska bolag men ska eventuellt bredda sig till den 
skandinaviska marknaden förutsatt det finns en tydlig koppling till den svenska marknaden. 
Industrifonden satsar på långsiktiga investeringar, kompetens och nätverk för lovande bolag i 
Sverige, och har 3,4 miljarder i investerat kapital. Fonden gör 100 direkta investeringar och 
100 indirekta investeringar via riskkapitalbolag. Det sker en återinvestering av allt genererat 
kapital (avkastning). 
 
Industrifonden har investerar utvecklings- och /eller expansionskapital inom industri, 
Cleantech, IT och medicinsk teknik. Vad gäller Cleantech har man inom Industrifonden satsat 
120 miljoner kr, eller ca 8%, av den totala investeringen på 1,5 miljarder kr. Det finns en rad 
investeringskriteria, bl.a. utmärkt management med långsiktigt perspektiv på upp till 10 år, 
den senaste tekniken med stor potential, skydd och patent, genomarbetad affärsplan, lovande 
tillväxt och vinst, möjlighet till att syndikerar med andra, och en klar exit-strategi (d.v.s när 
man ska dra sig ur företaget). Under de närmaste åren kommer Industrifonden att investera i 
ett tio-tal Cleantech-företag för expansion och utvecklings och tredubbla Cleantech-
investeringar till 400 miljoner kr. 
 
Jämförelse mellan Sverige och USA 
Enligt Stefan Jakélius förknippades miljöteknik förut med ”för mycket politik” och volatila 
regler. Detta har nu radikalt ändrats som bl.a. av Ambassadör Wood. Nu är ca 70% av 
riskkapitalisterna intresserade av energi och miljö. Jakélius visade på att de svenska 
riskkapitalinvesteringarna har ökat de senaste åren, både till antal och andel av det totala 
kapitalet. Till att komma upp i nivå med amerikanska förutsättningar för riskkapital återstår 
det dock en del. Stefan Jakélius visade på skillnaden i andelen av riskkapitalet som går till 
Cleantech år 2006; USA hade 11% medan Sverige hade knappt 1 %. Jakélius fortsatte med 
jämförelsen och lyfte fram att Sverige har en förhållandevis kort historik vad gäller 
riskkapitalsinvesteringar och lite investeringar i Cleantech. Vidare sker investeringar i både 
tidiga och sena stadier i projekten i USA medan det sker oftast i sena projektstadier i Sverige.  
 
Det finns det många flera entreprenörer i USA än i Sverige. Det är vanligt med ”scouter” som 
skannar av marknaden av små uppstarts-företag lokaliserade vid amerikanska 
företagsinkubatorer, teknikparker, högskolor och universitet. Företagare i USA har inte 
samma sociala skydd som i Sverige och det är därför viktigt i USA att se om sitt eget hus. 

Stefan Jakélius Industrifonden  
  
Stefan Jakélius Industrifonden  
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Dessutom finns en annan syn på konkurser i USA. Att gå genomgå en företagskonkurs är inte 
som något helt och hållet är negativt utan även en erfarenhet att ta med sig vidare i sin karriär.  
 
I USA är det vanligt med stöd från både affärsänglar och s.k. FFF (Family, Fools, Friends) 
Dessa tidiga investerare är privatpersoner som byggt upp ett stort privat kapital som sedan 
används till närliggande investeringar. I Sverige finns relativt få affärsänglar kanske beroende 
på att det inte är lika vanligt att man här bygger upp ett stort privatkapital som medger 
riskkapitalsinvesteringar.  
 
En annan skillnad är att svenska företag riktar in sig på en internationell marknad medan 
amerikanska företag redan har en stor inhemsk marknad och inte behöver en internationell 
marknad för avsättning för sina produkter. 
 
Sverige och USA har dock några gemensamma förutsättningar, bl.a. att det finns mycket 
kapital att investera med och att det i bägge länder finns föränderliga, svåröverblickbara, 
styrmedel som kan vara svåra att förstå och hantera.  
 
Stefan Jakélius menade att amerikanskt riskkapital välkomnas i Sverige- det sätter press på de 
svenska investerarna och även på den svenska regeringen vilket gagnar den svenska 
marknaden. Även intresset från ambassadör Wood har öppnat en hel del dörrar för 
investeringar. Jakélius tog även upp exempel från Kina som har kartlagt vilka länder som är 
världsbäst inom olika teknikområden och sedan rest dit för att undersöka möjligheterna för 
samarbete. Det är något som enligt Jakélius Sverige borde ta efter.  
 
Krisen på den amerikanska bostadsmarknaden har haft en del efterverkningar även i Sverige, 
bl.a. skapat oro i finansvärlden. Skälvningar i den finansiella sektorn leder i sin tur lätt till att 
riskkapital och nya aktörer i nytt verksamhetsområde senarelägger investeringar. Man är på 
Industrifonden orolig för att det inte kommer in fler riskkapitalister in på den svenska 
marknaden för Cleantech. Om den nuvarande situationen är början på en bubbla, ville Stefan 
Jakélius inte uttala sig om, dock nämnde han att ett nytt område som Cleantech kan lätt gå ner 
om ett bolag börjar svaja ekonomiskt.  
 


