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Förord
För att kunna begränsa temperaturökningen till högst två grader över för
industriell nivå behöver de globala utsläppen kulminera före år 2020 och 
halveras till år 2050 relativt 1990 års nivå. Det betyder att de utvecklade 
länderna i Europa och Nordamerika behöver minska sina utsläpp med minst 
80 procent till år 2050. En sådan radikal minskning innebär i praktiken att 
vi måste göra en samhällsomställning till en ekonomi som bygger på fossilfri 
energitillförsel och fossilfri produktion. 

Stora omvandlingar av samhällsekonomin har hänt förut, t.ex. i samband 
med industrialismens genombrott. Men vad är möjligt att klara av i form 
av omställning av framtida energisystem och långlivade infrastrukturer? 
Hur snabbt kan en framtida samhällsomställning till låga utsläpp ske? 
Vilka drivkrafter och hinder finns det för en klimatomställning? 

Vetenskapliga synteser, t.ex. ”Scientific perspectives after Copenhagen” 
har dragit slutsatsen att det finns tekniska begränsningar med att ställa om 
samhället snabbt. En omställningstakt på över 4 procent per år har bedömts 
vara praktiskt svårgenomfört med tanke på livslängden hos energi och industri
anläggningar samt transportinfrastrukturer liksom de stora nyinvesteringar 
och kostnader som en så snabb omställning skulle innebära.

Dessa utgångspunkter för vad som krävs för att klara tvågradersmålet har 
intresserat Naturvårdsverket att låta forskare syntetisera aktuell forsknings
kunskap om historiska samhällsomställningar och dra slutsatser om möjligheten 
för en framtida omställning till mycket låga växthusgasutsläpp. Föreliggande 
studie analysererar ett antal genomgripande förändringar sedan 1800talets mitt 
under den första, andra och tredje industriella revolutionen och för en avslutande 
diskussion om möjligheter och utmaningar för att lyckas med en klimat
omställning. Studien har finansierats av Naturvårdsverkets forskningsanslag och 
utförts av Professor Arne Kaijser vid Institutionen för filosofi och teknik
historia på Kungliga Tekniska Högskolan samt av Professor Astrid Kander vid 
Ekonomiskhistoriska institutionen på Lunds Universitet. Innehållet i rapporten 
och de slutsatser som dras där står forskarna fullt ut själva för.

Stockholm i februari 2013
Naturvårdsverket
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1 Introduktion
Syftet med föreliggande rapport är att sammanfatta kunskaper om historiska 
förändringar som kan vara relevanta för att bedöma vilka möjligheter och 
utmaningar som klimatpolitiken står inför när den ska styra mot framtida 
genomgripande omställningar av infrastrukturer och energisystem. Scenarier för 
dessa omställningar och förändringsstrategier för att genomföra dem presenteras 
bl.a. i rapporterna ”Tvågradersmålet i sikte? Scenarier för det svenska energi 
och transportsystemet till år 2050” och ”Vägval 2050 – Styrningsutmaningar 
och förändringsstrategier för en omställning till ett kolsnålt samhälle”. 

I rapporten analyserar vi ett antal genomgripande förändringar sedan 
1800talets mitt. Förändringarna är av två slag; å ena sidan vad vi kallar 
medvindsförändringar, å andra sidan vad vi kallar motvindsförändringar. 
Medvindsförändringar har initierats av grundläggande tekniska innovationer 
och har inneburit tillväxtmöjligheter och vinster både för enskilda och för 
samhällsekonomi. Motvindsförändringar har initierats av kriser i omvärlden 
av olika slag och kan ses som av nöden framtvingade omställningar, där det 
på kort och medellång sikt bara finns förluster. Varje sådan förändrings process 
behandlas såväl kvalitativt som kvantitativt: vilka institutionella förhållanden 
utgjorde viktiga förutsättningar eller hinder, och hur kan förändringen 
beskrivas med hjälp av olika indikatorer. Huvudfokus ligger på förändringar 
i Sverige, men eftersom dessa processer ingår i internationella utvecklings
processer gör vi även utblickar utanför Sverige för att tydliggöra särdrag i 
Sverige och för att diskutera orsakerna till varför vissa länder omvandlats 
fortare än andra. Ambitionen med rapporten har inte varit att utföra ny 
forskning utan att syntetisera tidigare forskning, bland annat sådan som vi 
själva varit involverade i. 

I analysen av medvindsförändringar använder vi begreppen industriell 
revolution och utvecklingsblock. Vi talar om den första, andra och tredje 
industriella revolutionen, och vi knyter dessa industriella revolutioner till ett 
antal utvecklingsblock (Dahmén 1950, 1988; Schön 2000). Ett utvecklings
block initieras av en eller flera centrala makroinnovationer. Innan dessa kan 
få något avgörande inflytande i samhället måste ett antal faktorer samverka. 
Oftast påbörjas inflytandet i en nischmarknad innan ytterligare förändringar 
möjliggör dess vidare spridning och acceptans. Spridningsmönstret är lång
samt till en början, därefter följer en explosionsartad tillväxt och därefter 
uppträder marknadsmättnad, så att tillväxten planar ut. Ofta krävs det 
en serie uppföljande innovationer för att vidga användningsområdet, och 
anpassa komplementära teknologier som kan användas tillsammans med 
den. Utmaningarna är inte enbart tekniska. Nya företag måste startas av 
entreprenörer för att tillverka och marknadsföra innovationen. Kunskap och 
kompetens måste öka bland användarna av innovationen och särskilda slags 
energi, till exempel kol, bensin eller el behövs för att bäst kunna utnyttja den. 
Ny infrastruktur såsom vägar, elnät, tankningsstationer behöver också växa 
fram. Det krävs också mycket kapital och för att mobilisera det behövs nya 
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lagar och regelverk och banker och statliga myndighetet behöver agera för 
att möjliggöra investeringar, planering och koordinering. I många fall får en 
innovation inte så stort inflytande för att ett eller flera av de komplementära 
elementen saknas. 

Man kan tala om tre industriella revolutioner och fyra utvecklingsblock 
som haft en särställning i att forma vårt energisystem och samhälle under de 
senaste två hundra åren. Detta illustreras i figuren nedan tillsammans med en 
tidsserie över energiförbrukningen per person i Västeuropa sedan 1500talet. 
Det slående i figuren är att energiförbrukningen föll eller låg konstant under 
den förindustriella perioden. Under den första och andra industriella revolu
tionen ökade förbrukningen kraftigt, för att därefter nästan stabiliseras under 
den tredje industriella revolutionen från 1970talet och framåt. Vi kommer att 
argumentera för att detta avspeglar karaktären hos de utvecklingsblock som 
dominerat den samhälleliga utvecklingen under dessa århundraden. Man kan 
även konstatera att de båda världskrigen innebar en fallande energiförbrukning 
per person. Världskrigen var omvärldskriser, vilka likt oljeprischockerna på 
1970talet, också hade en effekt på energianvändningen. Vi återkommer till 
detta i kapitel 6.
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Figur 1. Energiförbrukning per person i Västeuropa år 1750–2000, GigaJoule/person och år 
(Kander et al, 2013).
Not: Diagrammet bygger på detaljerade data från 1800 och framåt. Dessförinnan ungefärlig 
uppskattning baserad på olika kvantitativa indikatorer.

Inom ett utvecklingsblock kan man tala om två olika krafter, en gång myntade 
av Erik Dahmén, marknadssugning och marknadsvidgning. Dessa är användbara 
när man diskuterar energiövergångar historiskt; varför en ny energi bärare får 
genomslag på marknaden. Skillnaden mellan marknadssugning och marknads
vidgning hänför sig till hur efterfrågan på den nya energibäraren skapas. 
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Marknadssugning beskriver förhållandet mellan en innovation och dess behov 
av komplementära resurser, till exempel en maskin som behöver en särskild 
sorts energi för att fungera. Maskinen utövar ett sug på marknaden för att få 
fram denna komplementära resurs, vilket innebär en stor efterfrågedragkraft 
som kan leda till prisökningar om utbudet inte är flexibelt nog. I motsats till 
detta innebär marknadsvidgning att efterfrågan ökar genom att priset sänks, 
till exempel genom skalfördelar i produktionen eller billigare transporter. 
Vi kommer även att diskutera ifall utvecklingsblocken varit i huvudsak energi
besparande eller i huvudsak energiexpanderande. Med energibesparande 
menar vi i första hand om de sparat energi i förhållande till den nytta som vi 
människor fått ut av energin, mätt som förädlingsvärde i ekonomin. Men vi 
kommer även att diskutera det som i kontexten med klimatförändringar är 
ännu viktigare, nämligen om något block varit eller kan tänkas bli energi
besparande i absoluta termer, så att energianvändningen i samhället faktiskt 
skulle kunna minska som en konsekvens av utvecklingsblockets spridning. 
I detta sammanhang är det relevant att nämna att det finns en dynamisk 
koppling mellan energibesparing och energiexpansion som komplicerar 
bilden. Detta är den så kallade Jevonsparadoxen, uppkallad efter Stanely 
Jevons på 1860talet, eller rekyleffekten som den kallas på svenska (Jevons, 
1865; Khazzoom, 1980; Brookes, 1990). Den innebär kort sagt att man 
konsumerar mer av en tjänst för att denna blivit billigare. Typexemplet är 
när man köper en ny bil som har en mer energisnål motor, så den förbrukar 
0,5 liter per mil istället för 1,0 liter som den gamla. Kommer man då att göra 
av med hälften så mycket bensin på ett år? Nej, för man kommer att köra 
mer eftersom varje mil man kör blivit billigare. Men man kommer knappast 
att använda alla sina sparade pengar på bensin till att köra mer bil. En del av 
pengarna kommer att användas till annan slags konsumtion. Men likväl finns 
här en rekyleffekt.

I analysen av motvindsförändringar använder vi inte teoretiska begrepp 
av det slag vi presenterat ovan. Analysen är också i huvudsak begränsad till 
Sverige. Vi diskuterar hur svenska aktörer har hanterat ett antal omvärlds
kriser. Det gäller effekterna av den strypta kolimporten under såväl första 
som andra världskriget, liksom av oljeprischockerna på 1970talet, samt de 
olika miljölarmen sedan 1960talet och inte minst det samtida klimathotet. 
Vi undersöker i vilken mån och med vilka medel politiker och andra aktörer 
lyckats genomföra stora förändringar på kort tid, och på vilket sätt de efter 
att krisen avklingat försökt förebygga framtida kriser av likartat slag.

Vi har disponerat uppsatsen på följande sätt. Kapitel 2 ger en kort 
bakgrund om det förindustriella Europas energiförsörjning. Kapitel 3, 4 och 
5 behandlar första, andra och tredje industriella revolutionen och diskuterar 
hur medvindsförändringar äger rum. Kapitel 6 behandlar kriser och energi
omställningar och diskuterar alltså motvindsförändringar. I kapitel 7, slutligen 
diskuterar vi vilka lärdomar som kan dras av historien. En fråga vi tar upp 
där är om den motvindsförändring som klimatomställningen innebär skulle 
kunna komma att samverka med den medvindsförändring som informations 
och kommunikationsutvecklingsblocket utgör. 
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2 Det förindustriella Europas 
energiförsörjning

Det förindustriella Europa led av två begränsningar i energihänseende som 
hämmade den ekonomiska tillväxten och människornas välstånd i allra 
högsta grad. För det första var man hänvisad till att leva på den energi som 
solen gav på jordens yta, i form av biomassa eller direktverkande vindkraft 
eller vatten kraft i kvarnar. För det andra saknade man motorer som kunde 
omvandla värmeenergi till rörelseenergi. Den kraft eller effekt som en oxe eller 
häst kunde åstadkomma var svag, och en människas muskelkraft likaså. Detta 
gjorde att man var begränsad i vilka uppgifter som kunde åstadkommas. 
Energin kunde inte koncentreras i tid och rymd särskilt mycket. Man kunde 
heller inte transportera sig särskilt snabbt och inte utföra riktigt tunga arbeten.

Tillgången på rörelseenergi var därmed låg i det förindustriella samhället. 
Människorna var till stor del hänvisade till sina egna kroppars förmågor 
att arbeta tungt. De enda källorna som kunde hjälpa människan att utföra 
rörelsearbete var dragdjur och vattenhjul samt vindmöllor och segelbåtar. 
Tillgången på värmeenergi var däremot överlag god. Man hade ved, torv 
och på sina håll började ytligt belägna stenkolsfyndigheter att användas.

Figur 2. Ungefärlig fördelning av energibärare i det förindustriella Europa, procent (Malanima 2013).

mat 20-25
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foder 20-25
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För att producera föda till människor och foder till dragdjuren åtgick stora 
arealer jordbruksmark. Ved som var den främsta källan till värmeenergi 
krävde också stora arealer mark. Det fanns således en konkurrens om marken 
och innan transporter och jordbearbetning hade revolutionerats av maskiner 
var det inte möjligt att utnyttja all mark. Det var den mark som låg inom rimligt 
avstånd från mänsklig bebyggelse och som var någorlunda enkel att bearbeta 
som var åtkomlig i praktiken. 

Energisystemet i det förindustriella Europa illustreras i figur 2. Vatten och 
vind stod för endast 1–2 % av den totala energiförbrukningen. Resten – foder, 
mat och bränsle – kom av organiskt material som växte på marken och var 
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baserat på fotosyntesen, som endast förmådde omvandla cirka 0,5 % av solen
ergin till organisk massa. Det var ett ineffektivt och arealkrävande energisystem.

Man kan leka lite med siffror för att få perspektiv på hur markbegräns
ningen såg ut. År 1750 var den dagliga energikonsumtionen per capita i 
Europa (utom Ryssland) ungefär 15 000 kcal och befolkningen uppgick till 
120 miljoner personer. År 1900 hade energiförbrukningen per capita stigit till 
40 000 kcal och befolkningen var 295 miljoner. År 2000 var förbrukningen 
100 000 kcal per capita och befolkningen 523 miljoner. En enkel beräkning 
visar att om energisystemet hade varit i grunden detsamma som 1750 (samma 
energibärarmix och samma energieffektivitet) så hade behovet av odlingsbar 
mark för mat och annan energi varit mer än 3 gånger Europas yta år 1900 
och 10 gånger denna yta år 2000 (Malanima 2013). 

Nästan all mänsklig arbetstid och arbetskraft i det förindustriella Europa 
gick åt till att enbart förse människorna med livets nödtorft i form av mat och 
värme. En stor del av BNP utgjordes av energikostnader. I Sverige var denna 
andel runt 50 % i början av 1800talet och sjönk sedan kraftigt under de 
följande två århundradena för att ligga runt 10 % år 2000 (om man räknar 
all energi, även den som inte salufördes på marknaden, och lägger denna 
summa till BNP) (Kander 2002). Detta kan man tolka som att hälften av allt 
värdeskapande i ekonomin gick åt till energiförsörjning innan de fossila bräns
lena gjorde sitt intåg, och sedan dess har vi levt i en ekonomi med allt billigare 
energi, och har kunnat producera och konsumera annat istället.

Det förindustriella Europa var förstås inget statiskt samhälle. Man försökte 
på olika sätt att utveckla samhället och jordbruket för att uppnå en högre 
arbetsproduktivitet och markproduktivitet. Till exempel introducerade man 
nya grödor som majs och potatis. Majsodling gav 50–100 % mer kalori
avkastning per hektar än veteodling. Introduktionen av potatis hade en ännu 
större markbesparande effekt. Avkastningen i kalorier var 200–300 % högre 
på en hektar potatis än på en hektar vete. Ett annat sätt man sparade på mark 
var genom att ändra rotationen i odling. Tidigare hade man låtit en stor andel 
av jorden ligga i träda och återhämta sig näringsmässigt varje år. Med andra 
rotationer och med odling av kvävefixerande fodergrödor på en del av marken 
kunde man minska eller helt eliminera andelen jord som låg i träda. Detta 
innebar en markbesparing genom att man bättre utnyttjade den tillgängliga 
åkermarken. Dessutom nyodlade man mycket mark. Man avskogade, 
dränerade torvmarker och omvandlade äng till åker. På så vis ökade man 
den tillgängliga åkermarken i väsentlig grad. 

I England började man redan på 1500talet att utnyttja ytligt belägna kol
fyndigheter för värmeändamål. Man eldade helt enkelt med stenkol istället för 
med ved i hushållens spisar och i vissa industrier. Stenkolet var lättåtkomligt 
och låg nära städer, vilket var annorlunda mot i Kina, där man visserligen också 
hade stora fyndigheter, men inte lika lättåtkomliga (Pomeranz 2000). Trots att 
man började använda stenkol i viss mån och dessutom intensifierade mark
användningen och introducerade nya grödor, lyckades inte energiförsörjningen 
hålla jämn takt med befolkningsutvecklingen. Konsekvensen blev stigande priser 
på mat och ved och fallande jordbruksproduktion per person. 
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Vi ser i figur 3 att vedpriset låg högre än stenkolspriset i England under flera 
hundra år och att det därför fanns ett incitament att gå över till stenkol. 
I Sverige, som generellt hade gott om skog och endast få stenkolsfyndigheter, 
vilka låg i den sydvästra delen av landet runt Höganästrakten, var prisförhål
landena de omvända. I Sverige var överlag priset på stenkol högre än priset på 
ved ända fram till 1860 (se figur 4). I Sverige var därmed incitamenten att gå 
över till stenkol svagare, och det var endast under speciella förhållanden som 
stenkol kom till användning, t.ex. i Malmö där slättlandet runtomkring inte 
kunde försörja med ved (Berggren och Eliasson 2010). 

Figur 3. Vedpriset delat med stenkolspriset (per energimängd) i England 1400–1850 (Clark 2004).

Figur 4. Vedpriset delat med stenkolspriset i Sverige 1800–1960 (beräknat på grundval av 
Ljungberg 1990 och Jörberg 1972). 
Not: De olika kurvorna baseras på olika antagande om vedens energiinnehåll: 9 GJ (röd linje) eller 
6.9 GJ (svart linje) per fast kubikmeter (uppgifter om blandved från två olika källor). 
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Markbegränsningen ledde till fallande jordbruksproduktion per person i 
Europa. Det var i de flesta länder så att matproduktionen föll mellan 1500 
och 1600 för att därefter stabiliseras eller stiga svagt. Inte i något fall utom i 
Holland 1750 har vi så hög produktion per person som år 1500 (Malanima 
2013). Matproduktionen är en av de indikatorer som ligger till grund för 
uppskattningen av den svagt fallande förindustriella energiförbrukningen per 
capita i Europa i figur 1. Denna situation med otillräckligt utbud i förhållande 
till efterfrågan tog sig uttryck i stigande vetepriser. Figur 4 visar hur vetepris
erna steg långsiktigt mellan 1560 och 1800 i såväl England som Italien. Detta 
kan ses som en indikation på att matpriserna generellt gick upp under den 
förindustriella perioden, som en konsekvens av markbegränsningarna. Detta 
ledde självklart till sjunkande levnadsstandard för arbetare. Om man räknar 
om lönen för västeuropeiska byggnadsarbetare till hur mycket vete de kunde 
köpa, så föll lönen från 12–15 liter/dag runt år 1500 till 6–10 liter/dag i slutet 
av 1700talet (Van Zanden 1999). Det förindustriella Europa var fångat i 
en Malthusiansk fälla; jordbruksavkastningen och energitillgången lyckades 
inte hålla jämna steg med befolkningsutvecklingen.

Figur 5. Stigande vetepriser i England och Italien 1550–1860 (för England se Allen: www.iisg.nl; 
för Italien se Malanima: www.pao lomalanima.it).
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3 Den första industriella 
revolutionen och 
utvecklingsblocket kring 
ångmaskinen

Den första industriella revolutionen som började i England i slutet av 1700
talet innebar att man frigjorde sig från de båda begränsningar som rått förut: 
kraft och mark. Detta ledde till snabbt ökande inkomster och höjd levnads
standard. Ångmaskinen stod i centrum för omvandlingen. Den var en helt 
revolutionerande innovation, som för första gången i mänsklighetens historia 
möjliggjorde omvandling av värmeenergi till rörelseenergi. Den var en kraft
full maskin som drevs med stenkol, ett fossilt bränsle från jordens innandöme 
som inte krävde stora markarealer för sin produktion. Markarealens starka 
begränsning för ekonomin och den Malthusianska fällan kom därmed att 
brytas. Dessutom kunde kol utvinnas med mindre arbetskraft än ved, vilket 
innebar att mer arbetskraft blev tillgänglig för andra ändamål. En epok av 
stadig ekonomisk tillväxt tog sin början. 

De första ångmaskinerna hade mycket låg verkningsgrad, vilket gjorde 
dem dyra att använda. Newcomen’s ångmaskin som uppfanns i början på 
1700talet (1712) hade en verkningsgrad på mindre än en procent. Det innebar 
att 99 % av energin gick förlorad. Självklart gjorde detta att man endast 
kunde använda väldigt billig energi för att driva den. De första ångmaskinerna 
användes därför för att pumpa vatten ur stenkolsgruvor. Ingen annanstans än 
där – vid själva kolgruvan – var bränslet billigt nog. För att ångmaskinen skulle 
kunna användas som kraftkälla i industrin behövdes flera ytterligare innova
tioner, såsom att få ångmaskinen att kunna utföra en jämn roterande rörelse 
(åstadkoms på 1770talet), och att spara ytterligare på bränsle genom att ha 
en separat kondensor, som gjorde att man inte behövde kyla ner hela cylindern.

När ångmaskinen blivit mer effektiv kunde den även användas där 
bränslet var dyrt. Till exempel i tenn och koppargruvor i Cornwall, belägna 
i sydvästra England, långt från några kolgruvor. Där hade man fördelen att 
man utvann dyra metaller och hade därför råd att betala relativt mycket för 
bränslet. De höga bränslekostnaderna gav starka incitament att förbättra 
maskinen och öka dess termiska effektivitet, och Cornwall blev ett centrum 
för utveckling av ångmaskinernas produktivitet. Ett annat viktigt tillämp
ningsområde för ångmaskiner blev den framväxande textilindustrin, där 
ångmaskiner kom att utnyttjas för att driva spinnmaskiner och mekaniska 
vävstolar och fick en starkt arbetsbesparande effekt. Textilindustrin stod 
för en stor del av den ekonomiska tillväxten under den första fasen av den 
industriella revolutionen.

En annan grundläggande innovationsverksamhet i 1700talets England 
innebar att man utvecklade processer för järnframställning baserade på koks 
(framställt från stenkol) istället för träkol (framställt från ved). I slutet av 
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1700talet hade en väl fungerande metod utvecklats, som innebar att järn 
kunde framställas till betydligt lägre pris än tidigare eftersom kol var betydligt 
billigare än ved (se figur 3). På 1820 och 30talen utvecklades ytterligare en 
banbrytande innovation som i hög grad byggde på de två tidigare: järnvägen. 
Ångmaskiner användes i loken och billigt järn var en förutsättning för att 
kunna bygga räls till rimlig kostnad. 

Vid mitten av 1800talet utvecklades i England det första utvecklings
blocket i den industriella eran med ångmaskinen som nav. Järnvägarna gjorde 
det möjligt att minska kostnaderna för att transportera kol till järnmalmsfälten 
och minskade ytterligare kostnaden för järnframställning. Byggandet av järn
vägar innebar en stor efterfrågan på järn vilket ledde till ökad järnproduktion 
och fallande kostnader till följd av skalfördelar. Järnvägarna gjorde det också 
mycket billigare att frakta järn och kol till städer, och även – med hjälp av 
ångfartyg – vidare till andra länder utan koltillgångar. Detta bidrog i hög grad 
till att integrera världen och jämna ut energikostnaderna mellan länder som 
hade rik tillgång på kol och sådana som inte hade det (Williamson 2009). 
Men avstånd och transportkostnader spelade fortfarande en betydande roll 
ända fram till mitten av 1900talet. 

Man kan se den ovan skisserade utvecklingen som en trestegs raket, enligt 
figur 6. I det första skedet utvecklades ångmaskinen nära kolgruvorna och gav 
ett marknadssug på stenkol, som var en komplementär resurs. I nästa steg, i 
mitten av 1800talet, föll stenkolspriset kraftigt till följd av transportrevolu
tionen, där ångmaskinen var central som drivkälla för de nya fordonen. Man 
kan säga att ångmaskinen gav en marknadsvidgning för stenkolet och dess 
konsumtion ökade kraftigt även långt borta från de stora kolfälten i England 
och Tyskland, till exempel i Sverige. 

 
Figur 6. Framväxten av utvecklingsblocket kring ångmaskiner och kol.
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Men det var ändå en stor skillnad mellan länder med och utan egna koltill
gångar i denna den första stora energitransition, där traditionella energislag 
gradvis ersattes med stenkol. De länder som hade tillgång på inhemskt stenkol 
gick över till kol i betydligt snabbare takt än de som inte hade det, som framgår 
av figur 7. Det var inte bara skillnader i transportkostnader som hade betydelse. 
Länder som saknade inhemska kolresurser var oroliga för att bli allt för starkt 
beroende av andra länder för sin energiförsörjning, och stimulerade därför 
i många fall användning av inhemska energiresurser genom att införa tull 
på kolimport. 

Figur 7. Andelen stenkol av den totala energianvändningen (Warde 2013).
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Länder med inhemska koltillgångar hade en stark konkurrensfördel och deras 
ekonomiska tillväxt var snabbare än andra länders. England som var ledande 
i den industriella utvecklingen och dessutom hade rikliga koltillgångar hade 
långt mer kraft till sitt förfogande än andra europeiska länder runt 1880. 
Tyskland som också hade gott om stenkol låg inte långt efter England, medan 
länder som Italien och Sverige hade väsentligt mindre tillgång till kraft. 

Man kan fråga sig ifall utvecklingsblocket kring ångmaskinen i huvudsak 
var energisparande eller energiexpanderande. Trots att man effektiviserade 
ångmaskinerna så att deras verkningsgrad steg ökade antalet ångmaskiner så 
kraftigt i samhället att hela samhällsstrukturen ändrades. Industrin upptog en 
allt större del av BNP tillsammans med transporter och jordbruket minskade 
sin andel i relativa tal. Detta innebar dock inte att man upphörde med att 
förbättra och utveckla jordbruket och höja både markproduktiviteten och 
arbetsproduktiviteten, och jordbruket lyckades producera allt mer mat. 
I relativa tal så minskade jordbrukets betydelse kraftigt; vi fick en industria
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lisering och en urbanisering. I många fall innebar industrialiseringen till och 
med att det åtgick allt mer energi för att producera en kronas värde av BNP. 
Den ekonomiska energieffektiviteten gick ner eller med andra ord så gick energi
intensiteten (energi/BNP) upp. Detta block var således energiexpanderande. 

3.1 Den första industriella revolutionen 
i Sverige

Ovan har vi beskrivit utvecklingen internationellt och framförallt i England 
där den industriella revolutionen inleddes. Men hur såg motsvarande process 
ut i Sverige? I vilken takt och i vilken omfattning skedde den första industriella 
revolutionen i Sverige, och vilken typ av aktörer var viktiga för dess förlopp? 
Uppstod även i Sverige ett utvecklingsblock kring ångmaskinen, och skedde 
det även här en genomgripande energitransition? 

Först måste framhållas att Sverige var ett betydligt fattigare och mer 
otillgängligt land än England och andra länder med en tidig industrialisering. 
Landets dilemma formulerades tydligt av Johan August Gripenstedt, som var 
finansminister under 1850 och 60talen: ”stora krafter och rika tillgångar 
ligga slumrande i landets sköte, men de långa avstånden och de bristande 
kommunikationsanstalterna utgöra ofta ett oöverstigligt hinder för deras 
tillgodogörande”. Sverige hade rika naturtillgångar av malm, skog och 
jordbruksmark, men en stor del av dessa var belägna långt från kusten och 
därmed svåra att nyttiggöra med den tidens transporter som i hög grad var 
beroende av vatten i flytande och fast form; sjöfart sommartid och häst och 
släde vintertid. 

Gripenstedt hade ett recept för hur man kunde skaka liv i de slumrande 
tillgångarna. Han var en av de starkaste förespråkarna av järnvägar, och 
han hävdade att i ett fattigt och glesbebyggt land som Sverige, så är det bara 
staten som har resurserna att bygga stambanor. Han var en skicklig talare och 
lyckades övertyga riksdagen om denna politik. Vid 1853–54 års riksdag togs 
det bokstavligen banbrytande beslutet att bygga stambanor i statlig regi och 
5 miljoner riksdaler anslogs för en första etapp. Under de följande årtiondena 
skedde en ambitiös utbyggnad av stambanor, och investeringarna uppgick 
tidvis till nära 30 % av de totala statsinkomsterna. Den nya järnvägspolitiken 
innebar att ett nytt synsätt på statens ansvar för infrastrukturen befästes, där 
huvudsyftet var att stimulera en allmän ekonomisk utveckling i hela landet. 
Vidare formulerades en tydlig ansvarsfördelning där staten skulle svara för det 
nationella stamnätet medan privata och regionala intressen uppmuntrades att 
bygga regionala och lokala järnvägar. Under andra hälften av 1800talet bygg
des inte mindre än 10 000 km järnvägar i Sverige, varav ungefär en tredjedel 
i statlig och resten i privat regi. Sverige var näst Belgien det första landet där 
staten på ett så direkt sätt engagerade sig i järnvägsbyggandet (Kaijser 1994). 

De slumrande resurserna i landets sköte skakades verkligen till liv under 
1800talets andra hälft som Gripenstedt förutspått. Det medförde en indu
striell revolution även i Sverige, om också långt senare än den i England. 
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Järnvägarna medförde genomgripande förändringar av de traditionella näring
arna, och i synnerhet av järn och stålindustrin. Under 1870talet skedde en 
febril utbyggnad av privata järnvägar i Bergslagen. Det blev nu möjligt inte 
bara att till låg kostnad föra ut de färdiga produkterna på världsmarknaden, 
utan även att frakta järnmalm i stor skala inom landet från gruvor till platser 
med riklig vattenkraft. Detta ledde till en kraftig strukturrationalisering och 
1800talets tre sista decennier blev den stora bruksdödens epok, då många 
små järnbruk ersattes av moderna stålverk belägna längs de nya järnvägarna. 
En viktig marknad för de nya stålverken blev just stål för byggande av 
järn vägar och järnvägsvagnar och lok. Det växte således fram ett inhemskt 
utvecklingsblock kring ångmaskiner och ståltillverkning i Sverige, som dock 
var starkt beroende av importerat kol (Magnusson 1996). 

Detta svenska utvecklingsblock kring ångmaskinen, järnvägarna och stålet 
krävde väldiga investeringar. Staten svarade för den tidiga finansieringen 
av stambanor genom att ta omfattande lån i utlandet. Från 1860talet och 
framåt svarade nyetablerade affärsbanker såsom Stockholms Enskilda Bank 
och Skandinaviska Kreditaktiebolaget för en växande del av investeringarna. 
Genom 1848 års aktiebolagslag blev det också möjligt att bilda aktiebolag, 
vilket underlättade finansieringen av privata järnvägar och stora industri
anläggningar. Även dessa nya institutionella former för kapitalmobilisering 
var en viktig del i den första industriella revolutionen (Schön 2000).

Vidare skedde en snabb kommersialisering av jordbruket, och här var inte 
bara järnvägar utan även de otaliga ångbåtar som började trafikera längs kus
terna och i större insjöar av stor betydelse. Många bygder som hade varit näst 
intill självförsörjande kunde tack vare nya transportmöjligheter börja producera 
produkter för avsalu i städer eller i utlandet. Inte minst exporten av havre 
ökade lavinartat. Havre behövdes som foder för alla de hästar som utgjorde 
stommen i London och andra storstäders transportsystem. Sverige blev på så 
sätt en av världens ledande ”drivmedelsleverantörer” under 1800talets slut. 
Främst i skogsbygder skedde en specialisering mot mjölk och köttprodukter 
som via mejerier och slakterier i närbelägna orter kunde fraktas med tåg till 
städernas växande befolkning. Även skogen blev en viktig resurs i många 
bygder när timmer och träkol kunde transporteras med tåg eller ångbåt. 

Också nya näringar uppstod. Sågade trävaror blev en stor exportprodukt 
och alla sågarna drevs med ångmaskiner. Den första ångsågen invigdes år 
1849 i Tunadal utanför Sundsvall och följdes snart av hundratals sågar längs 
norrlandskusten. ”Och såg vid såg jag såg, varhelst jag såg”, som en skald 
beskrev utsikten från Sundsvall år 1872. Utöver ångsågen var också utbygg
naden av flottningssystem en förutsättning för den nya sågverksindustrin. 
Inte mindre än 20 000 km flottleder byggdes under andra hälften av 1800talet 
genom strömrensningar och kanalbyggen. Dessa flottleder i kombination 
med häst och släde gjorde det möjligt att i stor skala exploatera Norrlands 
väldiga och dittills jungfruliga skogar. Men det behövdes naturligtvis också 
tiotusentals skogsarbetare och flottare som utförde detta tunga arbete och 
många arbetslösa från södra Sverige flyttade till de hägrande arbetstillfällena 
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i Norrlands skogar och sågverkssamhällen. Trävaror blev landets främsta 
exportvara på 1860talet och förblev så under det följande seklet. 

Flottningslederna i norr kan ses som en fortsättning av de traditionella 
vattenbaserade transportsystemen. Men med järnvägarna skapades däremot 
en helt ny människokonstruerad geografi av järn och stål under 1800talets 
andra hälft. Stambanorna drogs genom landet den rakaste vägen tvärs genom 
skogar och myrar. Där två järnvägar råkade korsa varandra växte helt nya 
samhällen upp, vilket Kerstin Ekman så levande har beskrivit i romantrilogin 
om Katrineholm. Städer och bygder där järnvägarna drog fram fick uppleva 
en ekonomisk blomstring, medan andra städer och områden missgynnades. 
Städer som Kalmar och Karlskrona hamnade i bakvatten, medan Malmö, 
Göteborg och Stockholm upplevde en tillväxt som aldrig förr. Det var inte 
bara järnvägar utan också telegraflinjer som skapade den nya geografin. Även 
telegrafsystemet byggdes i statlig regi. I början av 1870talet hade praktiskt 
taget alla svenska städer en telegrafstation från vilken man kunde kommuni
cera med andra städer, inte bara i Sverige utan i praktiskt taget hela världen 
(Kaijser 1994). 

Tillgången till billiga och snabba transporter och blixtsnabb kommunikation, 
gjorde att städerna blev allt mer attraktiva platser för etablering av fabriker 
och många andra verksamheter. Transaktionskostnader gick ner, kunskap 
överfördes mellan människor, kontakter knöts och komplementariteter kunde 
skapas och förverkligas. Ekonomer brukar kalla detta för positiva agglome
rationsexternaliteter (Marshall 1890, Jacobs 1969). Ångmaskiner gjorde det 
möjligt att anlägga kraftkrävande industrier även i städer utan vattenkraft, 
och järnvägar och ångfartyg bidrog till att transportkostnaderna till många 
städer sjönk kraftigt. Under 1850 och 1860talen byggdes dessutom gasverk 
i de större städerna; först i privat regi, men efterhand allt oftare i kommunal 
regi. Inte minst fabriksägare värdesatte det nya gasljuset, som gjorde det möj
ligt att förlänga arbetsdagen. De nya tekniska systemen bidrog således i hög 
grad till den snabba urbanisering som började i Sverige på 1850talet. 1800
talets städer var tätt bebyggda eftersom de flesta måste gå till sina arbetsplatser. 
Trängseln och smutsen bidrog till återkommande epidemier och en hög 
dödlighet. För att råda bot på detta byggdes under 1800talets sista decennier 
vatten och avloppssystem i många städer, som bidrog mer än alla sjukhus 
och läkare till att sänka dödligheten i städerna. 

Gasverken var en viktig innovation inom energiområdet. De innebar 
en helt ny typ av ledningsbundet energisystem, där gas producerades i ett 
centralt gasverk och därefter distribuerades till användarna via ett omfattande 
ledningsnät under stadens gator. Den gas som producerades vid gasverken var 
en flexibel och mångsidig energibärare. Den användes först till belysning men 
efterhand även till motorer, industriella processer och spisar. Vid gasverken 
framställdes även koks som biprodukt, och vid sekelskiftet blev koks ett kon
kurrenskraftigt alternativ till ved för uppvärmning av lokaler och lägenheter. 
Centralvärme började ersätta kakelugnar i moderna flerfamiljshus från sekel
skiftet och framåt, och koks lämpade sig utmärkt för centralvärmeanläggningar 
(Kaijser 1986). 



NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6550
Framtida energiomställningar i historiskt perspektiv

20

Medan kol och koks blev allt viktigare urbana bränslen förblev ved domine
rande på landsbygden. Det hängde ihop med bränslenas karaktär. Ved har 
tämligen låg energitäthet och är utspridd över stora arealer medan kol har hög 
energitäthet och finns i stora kvantiteter på små ytor. Det var billigt att frakta 
kol i stora kvantiteter på järnväg och ångfartyg till städer eller stora fabriker, 
men fraktkostnaden steg snabbt om kol skulle distribueras till små samhällen 
på landet. På landsbygden fanns istället skog på nära håll och kunde transpor
teras med häst och släde vintertid till ganska låg kostnad. 

Kolanvändningen i Sverige ökade snabbt under andra hälften av 1800talet 
i takt med industrialiseringen och urbaniseringen och vid sekelskiftet svarade 
kol för mer än 40 % av den totala energianvändningen. Under 1880talet 
växte det också fram ett nytt användningsområde för kol, nämligen för elpro
duktion, vilket vi återkommer till nedan. Kring sekelskiftet blev således kol 
den dominerande energiråvaran som användes i många olika sammanhang. 
Kolanvändningen kulminerade under 1930talet då kol svarade för hälften 
av den totala energianvändningen. Även i Sverige skedde således en genom
gripande energitransition under den första industriella revolutionen, men den 
inträffade långt senare än i länder som England, Tyskland och Frankrike. 
Och kol fick aldrig samma totala dominans på den svenska energimarknaden 
som i europeiska länder med inhemska koltillgångar (se figur 7). Ett skäl var 
att kolet var dyrare i Sverige på grund av högre transportkostnader. Ett annat 
var att det fanns en oro i Sverige för att bli allt för beroende av energiimport 
och de kriser som detta beroende skulle kunna leda till, exempelvis vid krig 
(Olsson 1993). I nästa kapitel ska vi diskutera de omställningar av energi
försörjningen som Sverige tvingades till under första och andra världskriget 
då kolimporten minskade drastiskt.

Sammanfattningsvis innebar den första industriella revolutionen en genom
gripande omvandling av det svenska samhället på flera olika plan. Staten spelade 
en aktiv och pådrivande roll framförallt genom att sätta igång utbyggnaden av 
järnvägar i syfte att hela landet skulle få tillgång till dem, och genom de insti
tutionella reformerna. Järnvägarna, ångmaskinerna och kolet tillsammans med 
de institutionella reformerna låg till grund för en snabb ekonomisk tillväxt som 
började på 1870talet. Särskilt snabb var tillväxten under kvartsseklet från 
1890 till 1915 då utvecklingsblocket kring ångmaskinen nådde sin kulmen. 
Det var en exportledd ekonomisk tillväxt där export av skogsprodukter och 
metallprodukter var grunden, men där även verkstadsindustri började spela en 
allt större roll. En betydande del av industrierna lokaliserades till städer och 
en snabb urbaniseringsprocess skedde parallellt med den ekonomiska tillväxten. 
Den stora inflyttningen till städer krävde nya bostäder och ny infrastruktur, 
d.v.s. en materialkrävande och därmed också energikrävande investering. 
Under perioden från 1870 till 1915 ökade också kolimporten till Sverige 
kraftigt och kol, koks och gas blev de dominerande energiformerna i städerna, 
medan veden behöll sin ställning på landet. 
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4 Den andra industriella 
revolutionen med två 
utvecklingsblock

Den första industriella revolutionen präglades av utvecklingsblocket kring 
ångmaskinen och hade kol som sin dominerande energiresurs. Den inleddes 
först i England och spred sig efterhand till andra länder. Dess kulmen nåddes i 
de flesta europeiska länder kring sekelskiftet 1900, varefter den mattades och 
istället fick den andra industriella revolutionen sitt genomslag med olika takt 
och kraft i olika länder. Den andra industriella revolutionen drevs fram av två 
parallella utvecklingsblock, det ena kring elmotorn och elsystemet, det andra 
kring förbränningsmotorn och oljan. Dessa tog sin blygsamma början kring 
1870talet och det finns således en tidsmässig överlappning mellan utvecklings
blocket kring kol och ånga och de båda senare utvecklingsblocken.

4.1 Utvecklingsblocket kring elektriciteten
I början av 1800talet gjordes viktiga upptäckter om elektricitet och magnetism 
och innovationer inom svagströmstekniken bidrog till utbyggnaden av telegraf
system vid mitten av 1800talet och telefonsystem mot slutet av seklet. Under 
1870talet gjordes grundläggande innovationer inom starkströmstekniken och 
i början av 1880talet etablerades de första elverken av Thomas Edison. Edison 
använde de dåtida gassystemen som förebild: båda var ledningsbundna energi
system, där energin transporterades från en central anläggning via ledningar 
eller rör till abonnenterna. Både el och gas var högvärdiga energiformer som 
kunde användas för olika ändamål; ljus, kraft och värme. Kraftproduktionen i 
de tidiga elsystemen skedde huvudsakligen i koleldade kraftverk. Distributionen 
skedde med likström vid förhållandevis låga spänningar, anpassade till 
glöd lampor, vilket medförde stora överföringsförluster. Näten hade därför 
begränsad utsträckning inom en stadskärna eller ett industriområde. 

Växelströmstekniken och tranformatorn var två innovationer som gav 
elsystemen helt nya expansionsmöjligheter från 1890talet och framåt. Med 
växelström kunde spänningsnivån enkelt höjas och sänkas med hjälp av trans
formatorer, och därigenom blev det möjligt att överföra elektrisk kraft på långa 
avstånd vid höga spänningar för att därefter sänka spänningen igen när elek
triciteten distribuerades inom en stad eller ett industriområde. Detta minskade 
överföringsförlusterna väsentligt. Med den nya tekniken kunde också vattenfall 
som låg på avstånd från städer och industrier utnyttjas för kraftproduktion.

Elektricitetsblocket som växte fram i slutet av 1800talet gav särskilt 
starka möjligheter för länder som hade inhemsk vattenkraft, och Sverige blev 
tidigt ett land med en mycket hög elanvändning per capita, vilket framgår av 
tabell 1; endast USA hade högre förbrukning per capita.
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tabell 1. elförbrukning per person i olika länder 1910–2000, kWh per person (mitchell 2007, 
maddison 2001).

england tyskland holland Italien spanien frankrike portugal usa sverige
1910 47 43 na 37 18 26 267 145

1920 127 149 104 108 45 90 17 529 442

1930 397 322 313 264 111 405 38 927 834

1940 608 534 426 441 140 504 60 1 356 1 353

1950 1 301 979 734 528 247 790 111 2 553 2 582

1960 2 529 2 094 1 438 1 149 612 1 579 368 4 673 4 631

1970 4 256 4 000 3 134 2 225 1 670 2 771 874 7 997 7 504

1980 4 836 5 989 4 580 3 337 2 930 4 578 1 549 10 339 11 624

1990 5 338 7 106 4 344 3 756 3 881 7 026 1 928 10 766 17 058

2000 6 585 6 952 4 807 4 899 5 484 9 105 2 893 11 335 16 354

Det fanns starka drivkrafter för expansion av elsystem. Det är dyrt att lagra 
elektricitet vilket innebar att det var förmånligt att koppla samman kraftverk 
av olika slag, i första hand vattenkraft och kolbaserad kraft. Dessutom kunde 
stora kraftverk generera ström betydligt billigare än små kraftverk. Ju fler 
sammankopplade producenter och konsumenter man hade i ett elsystem 
desto större blev möjligheten att utnyttja systemets förmåga optimalt. 
Under mellan och efterkrigstiden byggde många länder ut kraftsystem med 
högspänningsledningar som fick nationell och efterhand även internationell 
utbredning. Detta ledde till kraftig marknadsutvidgning för el, eftersom 
elen blev tillgänglig för många fler och samtidigt så billig att den kunde 
användas för allt fler användningsområden. Högspänningsnätet blev således 
en mot svarighet till järnvägen och ångfartygen och vi kan även beskriva 
el utvecklingsblockets utveckling som en trestegs raket, som i figur 8. 

Figur 8. Framväxten av utvecklingsblocket kring elektricitet.
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Elektricitetsblocket var mer energibesparande än något av de tidigare utveck
lingsblocken. I genombrottsfasen för den elektriska motorn i amerikansk 
industri (1880–1920) var det en kraftig ökning av total faktor produktivitet 
(TFP) liksom i energiproduktivitet (BNP/energi) (Schurr och Netschert 1978). 
Elektrifieringen förändrade efterhand hela organisationen av tillverknings
processen i många fabriker. Ångmaskinernas kraft distribuerades till de 
individuella maskinerna på ett fabriksgolv via komplicerade och farliga 
anordningar med roterande stänger och remmar. Med elmotorer kunde varje 
maskin drivas individuellt och även placeras på sätt som förbättrade produk
tiviteten och minskade energiförlusterna (Devine 1983). Dessutom förlängdes 
den möjliga arbetstiden i fabrikerna av det elektriska ljuset (när gasljus inte 
fanns tillgängligt) vilket påverkade kapitalanvändningen och den totala 
produktiviteten. Men samtidigt som elektriciteten ökade energiproduktiviteten 
och den övergripande produktiviteten så stimulerade de sjunkande elpriserna 
en expansion av elanvändningen till helt nya användningsområden, så trots 
att en hel del ökning av elanvändningen ersatte andra mer energikrävande 
alternativ och således var energibesparande, utvecklades samtidigt en mängd 
nya uppfinningar som inte funnits tidigare, exempelvis dammsugare, kylskåp, 
hushållsapparater, frys, mikrovågsugn, datorer med mera. I längden blev 
således även detta utvecklingsblock energiökande. 

4.2 Elutvecklingsblocket i Sverige 
I Sverige fick det elektriska utvecklingsblocket en stor betydelse för hela landets 
utveckling. De första elverken i Sverige etablerades i mitten av 1880talet. 
Vid sekelskiftet hade ett 40tal städer byggt elverk ofta i kommunal regi och 
elektriciteten användes nästan uteslutande för belysning. Dessutom hade 
många industrier byggt elektriska anläggningar. Under 1880talet använde 
de ström enbart till belysning men under 90talet även för drift av motorer. 
Om det inte fanns ett vattenfall i närheten var man hänvisad till att använda 
kolkraftverk. I städerna var kolkraft det vanligaste, medan flertalet industrier 
kunde använda vattenkraft. Under elektrifieringens första år svarade kolkraft 
för ca 80 % av produktionen, men redan vid sekelskiftet hade den sjunkit till 
40 %. (Hjulström 1940)

Med växelströmsteknikens genombrott på 1890talet inleddes en ny epok 
och i många regioner i Sverige etablerades kraftbolag som byggde ut stora 
vatten kraftverk som försåg lokala elverk och industrier med elektricitet. Många 
av de regionala kraftbolagen bildades av kommunala elverk tillsammans med 
elintensiva industrier. Investeringskostnaderna i vattenkraftverk och högspän
ningsledningar var väldigt stora men genom att gå samman kunde dessa aktörer 
tillsammans bygga regionala elsystem. Industri och kommunintressena inom den 
unga elindustrin lyckades genomdriva en ny lagstiftning som underlättade elsys
temens utbyggnad. Dels en ellag år 1902 som gjorde det möjligt att expropriera 
mark för byggande av högspänningsledningar, dels en ny vattenlag år 1918, som 
gjorde det lättare att bygga vattenkraftverk och dammar (Kaijser 1994). 
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I Sverige utvecklades ett mycket dynamiskt utvecklingsblock kring elektricitet 
under 1900talets första decennier inte bara på grund av riklig tillgång till 
vattenkraft utan främst därför att olika svenska aktörer lyckades åstadkomma 
ett fruktbart samarbete mellan tre parter; industrier som utvecklade och 
tillverkade elektrisk utrustning, kraftbolag som byggde upp elsystem samt 
energiintensiva industrier som utnyttjade den billiga elektriciteten. Dessa tre 
parter kompletterade varandra. Den energiintensiva industrin kunde sänka sina 
tillverkningskostnader och stärka sin konkurrenskraft genom att gå över till 
elektricitet. Kraftindustrin kunde sänka sina produktionskostnader i takt med 
att avsättningen till industrin ökade och den utrustningstillverkande industrin 
kunde utveckla ny och bättre utrustning när efterfrågan ökade. Stockholms 
Enskilda Bank spelade en viktig samordnande roll i ett tidigt skede. Banken hade 
ägarintressen i stål och pappersindustrier i Mellansverige och såg en potential 
för att genom elektrifiering sänka produktionskostnaderna i dessa industrier. 
De skaffade sig ett stort ägarinflytande i ASEA, och åstadkom ett samarbete 
mellan ASEA och den energiintensiva industrin i utvecklingen av ny teknik för 
elanvändning vid stål och papperstillverkning. Från 1920talet och framåt var 
det istället staten, genom det statliga affärsverket Vattenfall, som spelade en 
central roll inom det elektriska utvecklingsblocket (Högselius och Kaijser 2007).

När Vattenfall grundades år 1909 var det en unik skapelse. Sverige var 
det första landet i världen som skapade en statlig kraftproducent. Vattenfalls 
uppgift var att bygga ut vattenkraft i vattenfall som ägdes av staten. Syftet var 
i första hand att förse industrin med billig el och därmed öka dess internatio
nella konkurrenskraft. Vattenfall byggde under 1910talet tre stora kraftverk, 
i Trollhättan, Älvkarleby och Porjus, och även regionala högspänningsnät runt 
om dessa kraftverk. I början av 1920talet svarade Vattenfall för ca 30 % av 
landets kraftproduktion. Vid denna tid väcktes tanken att knyta ihop dessa 
regionala system till ett nationellt system av vad man kallade för stamled
ningar, med en tydlig anspelning på de stambanor som byggts så framgångsrikt 
av ett annat statligt verk 70 år tidigare. För att kunna bygga sådana stam
ledningar krävdes ledningar med betydligt högre spänning än som fanns på 
marknaden och Vattenfall inledde i början av 1920 talet ett intimt utvecklings
samarbete med ASEA för att åstadkomma denna nya teknik. För ASEA var det 
oerhört värdefullt att samarbeta nära ingenjörer inom Vattenfall som hade stor 
kompetens när det gällde driften av stora kraftsystem och alla de problem som 
kunde uppstå. Dessutom fick bolaget vid ett antal tillfällen utföra prov med 
nya komponenter i Vattenfalls anläggningar, och slapp därmed bygga dyra för
söksanläggningar. För Vattenfall innebar samarbetet att man fick komponenter 
och system som var skräddarsydda för svenska förhållanden. Teknikhistorikern 
Mats Fridlund har kallat denna form av långvarigt samarbete mellan ett privat 
företag och en statlig kund för ett utvecklingspar (Fridlund 1999).

Samarbetet mellan ASEA och Vattenfall inleddes på 1920talet när 
Vattenfall byggde en 130kV ledning för att koppla samman Trollhättan 
och Älvkarleby. Det fortsatte under 1930talet med byggandet av 220kV 
ledningar till Mellannorrland. Samarbetet intensifierades under decenniet 
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efter kriget och resulterade i att ASEA på 1950talet fick en världsledande 
ställning inom högspänningstekniken. Världens första 400 kVledning byggdes 
mellan Harsprånget och Hallsberg och togs i drift 1953 och världens första 
överföring med så kallad högspänd likström togs i drift året därpå i form 
av en undervattenskabel mellan Gotland och fastlandet. Inte bara Vattenfall 
utan även de privata (ofta delvis kommunalt ägda) kraftbolagen byggde inter
regionala högspänningsledningar, men år 1947 beslöt Riksdagen att Vattenfall 
skulle bygga, äga och driva alla nya stamlinjer. Under 1950talet fullbordades 
den svenska elektrifieringen. Samtliga kraftverk i landet hade nu blivit anslutna 
till det nationella stamnätet och nästan alla hushåll var det också. Genom 
den rikliga vattenkraften och det väl utbyggda kraftnätet var elpriset lägre i 
Sverige än i nästan alla andra länder. 

I detta sammanhang kan även nämnas att ett annat statligt affärsverk, 
Televerket, tillsammans med LM Ericsson bildade ett liknande utvecklingspar 
som starkt bidrog till framväxten av en annan del av det elektriska utveck
lingsblocket inom svagströmsområdet. Televerket köpte år 1918 Stockholm 
Allmänna Telefonaktiebolag och fick därmed en total dominans av telefon
trafiken i landet. Sverige var redan vid denna tid ett av världens telefontätaste 
länder. Genom ett nära utvecklingssamarbete med Televerket blev LM Ericsson 
världsledande inom telefonväxlar och Televerket fick ett modernt telenät 
anpassat till sina egna behov. Denna del av elutvecklingsblocket har varit 
viktigt för svensk ekonomi under hela 1900talet och inte minst under den 
tredje industriella revolutionen vid slutet av seklet, vilket vi återkommer till 
längre fram i detta kapitel (Kaijser 1994).

Genom att elektricitet är en väldigt flexibel och högvärdig energibärare 
kunde den användas för många olika ändamål. Den introducerades först för 
användningsområden där den kunde ersätta dyra alternativ och har under 
1900talets lopp successivt spridits inom andra områden med mindre dyra 
alternativ; belysning, motordrift och processvärme kring sekelskiftet 1900, 
spisar och hushållsapparater med början under mellankrigstiden och till sist 
husuppvärmning från 1960talet och framåt. Med datorernas genombrott 
under den tredje industriella revolutionen har elen även funnit ett användnings
område där det helt saknas substitut. I början av 1900talet såldes mer än 90 % 
av elen till industrier av olika slag, som använde elen både till motorer och 
till processer av olika slag. I Trollhättan, Porjus och i närheten av andra stora 
kraftverk etablerades elektrokemiska och metallurgiska industrier som var 
särskilt beroende av låga elpriser. Nästan alla ångmaskiner i industrin ersattes 
också av elmotorer. I ett första steg ersattes ångmaskiner ”rakt av” med 
en elmotor och alla remmar och andra anordningar fanns kvar, vilket innebar 
att effekterna av övergången inte blev särskilt märkbar. Men när elmotorer 
började installeras för en grupp maskiner och sedan i varje maskin för sig 
uppstod möjligheter att organisera hela produktionsprocessen på ett mycket 
mer effektivt sätt. 

Denna ensidiga inriktning av elförsäljningen mot industrin i början av 
seklet innebar dock en sårbarhet för kraftbolag och elverk. Under den djupa 
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lågkonjunkturen efter kriget sjönk industrins elförbrukning med 30 %, vilket 
innebar ett hårt slag för hela elbranschen. Under mellankrigstiden lanserades 
elektriska hushållsapparater såsom spisar, strykjärn, dammsugare och kylskåp, 
och elproducenterna började se hushållen som en viktig framtida marknad. 
Hos husmödrarna fanns dock en skepsis inför de nya apparaterna. De höll 
ofta fast vid ved och gasspisar och andra beprövade tekniker. För att över
vinna motståndet bedrevs en aktiv propaganda från elintressenternas sida med 
annonser, trycksaker och kvinnliga informatörer som anordnade demon
strationer i elektrisk kokning för husmödrar. Också kvinnoorganisationer 
som Svenska Husmodersförbundet propagerade aktivt för de nya hushålls
apparaterna. All denna propaganda blev framgångsrik och de nya elektriska 
apparaterna fick en snabb spridning, och ElektroHelios och andra företag 
som tillverkade hushållsapparater blev nya parter i elutvecklingsblocket. 
De nya hushållsapparaterna innebar en avlastning av många tunga arbets
moment och en rationalisering av hemarbetet som underlättade för kvinnor 
att ta lönearbete utanför hemmet (Kaijser 1986). 

Järnvägarna blev en annan viktig ny marknad för elektricitet. Här var 
syftet främst att ersätta importerat svart kol med det inhemska rena ”vita 
kolet” från vattenkraft, så att järnvägarna skulle kunna fungera även vid 
kriser i koltillförseln. Men en järnväg med eldrift har en annan form av 
sårbarhet; om det blir avbrott i eltillförseln stannar alla tåg. Det första 
storskaliga försöket med eldrift skedde därför vid malmbanan mellan Kiruna 
och Narvik. Det utföll positivt och i mitten av 1920talet inleddes en allmän 
elektrifiering av järnvägarna i Sverige. 

Elektriciteten bidrog också till städernas omvandling. Trots de nya vatten 
och avloppssystemen var det sena 1800talets täta stenstäder inte särskilt 
hälsosamma miljöer. Kring sekelskiftet inleddes en utflyttning till förorter och 
förstäder, när elektriska spårvagnar och förortsjärnvägar gjorde det möjligt för 
många att bo på längre avstånd från sin arbetsplats. Det var överklassen som 
först utnyttjade dessa nya möjligheter att bosätta sig i lummiga villaförorter 
på tryggt avstånd från stenstadens buller och damm. Dessa nya villasamhällen 
kunde förses med alla de nya bekvämligheterna som dess invånare var vana vid 
från staden. Inte minst telefonen var viktig för pionjärerna, eftersom de med 
den kunde hålla kontakten med släkt och vänner inne i staden. Medelklassen 
följde snart överklassens exempel och egnahemsområden växte upp kring 
många städer. Under mellankrigstiden byggdes nya funktionalistiska områden 
med smalhus i de större städernas utkanter. De var ett led i en ny bostadspolitik 
med makarna Myrdal som initiativtagare. Tanken var att sunda och billiga 
bostäder för mindre bemedlade barnfamiljer, skulle stimulera barnafödandet. 

Elsystemets snabba utbyggnad fram till 1960talet byggde främst på vatten
kraft och innebar att inhemska energitillgångar kunde ersätta importerad 
energi i många sammanhang. Efter andra världskriget insåg dock kraftbolagen 
att det inom några decennier inte skulle finnas några vattenfall kvar att bygga 
ut och började fundera på hur elen skulle genereras i framtiden. I början av 
50talet framstod kärnkraft, eller atomenergi som det kallades vid den tiden, 
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som ett intressant framtidsalternativ, inte minst med tanke på att det visade 
sig finnas betydande urantillgångar i Västergötland. År 1956 antog riksdagen 
en atomenergipolitik som fick beteckningen ”den svenska linjen”. Målet 
var att utveckla ett helt inhemskt, uranbaserat energisystem, innefattande 
uranutvinning i Västergötland, reaktorer för både värme och kraftproduk
tion samt upparbetning av det utbrända bränslet. Motivet var att kärnkraft 
skulle ta vid när vattenkraften i Norrland var utbyggd, och att kärnkraften på 
sikt skulle kunna minska beroendet av importerad energi. Det fanns även ett 
annat mer dolt motiv, nämligen att skapa förutsättningar för tillverkning av 
svenska kärnvapen, och därför var det statliga stödet till utvecklingen mycket 
generöst. Ett halvstatligt bolag, AB Atomenergi, gavs en nyckelroll i utveck
lingsarbetet, både för reaktorer och för övriga delar av kärnbränslecykeln 
(Lindström 1991). 

Den svenska linjen förutsatte utvecklingen av tungvattenreaktorer och 
två sådana reaktorer – en i Ågesta söder om Stockholm och en i Marviken 
öster om Norrköping – byggdes av AB Atomenergi under 1960talet. ASEA 
valdes som huvudleverantör av komponenter till båda dessa anläggningar och 
Vattenfall var formellt beställare. Ågestareaktorn togs i drift år 1964 medan 
Marvikenreaktorn blev klar 1970 men av säkerhetsskäl togs den aldrig i drift, 
vilket innebar dödsstöten för den svenska linjen. ASEA, Vattenfall och den 
privata kraftindustrin hade redan i början av 1960talet blivit allt mer tvek
samma till tungvattenreaktorer. I USA utvecklades vid denna tid kommersiella 
lättvattenreaktorer som utnyttjade anrikat uran, och såväl ASEA som de 
svenska kraftproducenterna började tro att denna reaktortyp var överlägsen 
tungvattenreaktorn. År 1965 beställde ett konsortium av privata svenska 
kraftföretag en kommersiell lättvattenreaktor av ASEA (Oskarshamn I). När 
denna reaktor togs i drift år 1972, hade ASEA fått beställningar på ytterligare 
nio lättvattenreaktorer, varav två till utländska (finska) beställare. Det innebar 
å ena sidan att ASEA åter hade lyckats slå sig in på ett högteknologiskt område, 
men å andra sidan att den svenska elproduktionen i allt högre grad baserades 
på en importerad energiråvara, som dessutom förädlades (anrikades) i utlandet 
(Kaijser 1992). 

Under 1960talet blev den vidare utbyggnaden av vattenkraft starkt ifråga
satt av miljöskäl. Det hade funnits konflikter även tidigare, t.ex. när Vattenfall 
under första världskriget ville bygga ut vattenkraft i Sveriges första national
park, Stora Sjöfallet. Dessa konflikter tilltog inte minst eftersom kärnkraften 
framstod som ett alternativ till vattenkraft. Riksdagen beslöt år 1969 att de 
fyra stora älvarna Pite, Torne, Kalix och Vindelälven skulle bevaras orörda för 
eftervärlden. Några år senare blev även kärnkraften ifrågasatt av en snabbt 
växande miljörörelse och när Torbjörn Fälldin, partiledaren för det största 
oppositionspartiet, tog ställning mot kärnkraft blev frågan om kärnkraftens 
framtid en av de centrala politiska frågorna och har förblivit det under lång 
tid. Utbyggnaden av kärnkraft fortsatte dock trots motståndet och 12 kärn
kraftverk togs i drift mellan 1972 och 1985.
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Utbyggnaden av elsystemet fortskred i en jämn och hög takt under stora delar 
av 1900talet. Den genomsnittliga tillväxttakten mellan 1920 och 1985 var 
6,2 %, vilket innebar att elanvändningen fördubblades ungefär vart tolfte år, 
och den snabba tillväxten framgår av figur 9. Av figuren framgår också att det 
skedde ett dramatiskt trendbrott vid mitten av 80talet, då tillväxten nästan 
helt upphörde till förvåning inte minst för kraftbolagen, vars prognoser pekade 
mot fortsatt tillväxt. Industrins elefterfrågan ökade inte alls i den takt som 
förutspåtts och också utbyggnaden av elvärme avtog när oljepriset sjönk. 
Det innebar att kraftindustrin fick överkapacitet och Vattenfall och de stora 
privata kraftbolagen blev intresserade av att exportera en större del av sin 
el. Vid denna tid var elsystemet ett oligopol, där de olika kraftbolagen hade 
regionala monopol och köpte och sålde kraft sinsemellan via stamnätet. En 
diskussion inleddes om en avreglering av elmarknaden efter engelsk förebild, 
och efter intensivt utredningsarbete beslöt riksdagen om en ny ellag som 
innebar att konkurrens infördes på elmarknaden. Några år tidigare hade 
Vattenfall delats upp i två delar, där ett statligt ägt aktiebolag, Vattenfall AB, 
tog över produktionen, och ett affärsverk, Svenska Kraftnät, tog över driften 
av stamnätet (Högselius och Kaijser 2007).

4.3 Utvecklingsblocket kring 
förbränningsmotorn

Ytterligare ett utvecklingsblock tog sin början ungefär samtidigt som elektri
citetsblocket. Det centrerades kring förbränningsmotorn och oljan. År 1859 
lyckades amerikanen Edwin Drake borra sig ner till en oljekälla på drygt 
20 meters djup i Pennsylvania, och källan levererade med självtryck drygt 
2000 liter olja per dygn. Denna händelse blev startskottet för oljeindustrin 

Figur 9. Svensk elanvändning 1890–2000, Petajoule (PJ) (Kander 2002). 
Not: Elen är räknad till sitt värmeinnehåll när den är producerad, inte som den energi som åtgått 
för dess produktion.
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och enkla oljeborrtorn växte som svampar ur marken i Pennsylvania (Forbes, 
1958). Olja visade sig vara en energiresurs som liksom kol hade en hög energi
täthet och vars fyndigheter var koncentrerade till speciella platser. Snart gjordes 
upptäckter av olja även i andra delar av USA och även i andra delar av världen, 
dock inte mycket i Europa. Olja var lättare att utvinna än kol och genom sin 
flytande form var den enklare att hantera, transportera och lagra än kol. Den 
måste dock först raffineras för att bli användbar för olika typer av ändamål 
(Yergin 1991). 

Det första viktiga användningsområdet för olja var som fotogen för belys
ning och fotogenlampor spreds snabbt över stora delar av världen. Under slutet 
av 1800talet arbetade många tekniker med att försöka utveckla nya typer av 
kraftmaskiner, förebränningsmotorer, som kunde utnyttja oljeprodukter. Det 
engelska namnet på en förbränningsmotor (internal combustion engine) anger 
att förbränningen sker inne i själva motorn, till skillnad från i en ångmaskin 
där den sker utanför. Många olika motortyper och bränslen testades, men 
efter några decenniers experimenterande blev två motortyper dominerande, 
Ottomotorn med bensin som bränsle och Dieselmotorn med dieselolja som 
bränsle. Förbränningsmotorer hade många fördelar jämfört med ångmaskiner; 
de kunde göras betydligt mindre, bränslet var mindre skrymmande och dess
utom kunde bränsletillförseln ske automatiskt. Det behövdes inte någon som 
skyfflade in bränsle i pannan. Det här var egenskaper som gjorde förbrännings
motorer särskilt användbara för fordon av olika slag.

I USA växte det fram ett dynamiskt utvecklingsblock kring förbrännings
motorn, oljan och bilindustrin efter sekelskiftet, och bilar kom att bli pådrivande 
i efterfrågan på olja. Industrisektorn fortsatte att växa och nya branscher 
utvecklades – framförallt bilindustrin. En mängd underleverantörer till bil
industrin frodades också, såsom däckfabrikanter och fönsterglasleverantörer, 
och en mängd serviceinrättningar som tankstationer växte fram. Också den 
rumsliga uppdelningen av samhället förändrades med villaförorter och indu
stricentra och shoppingcentra, dit man körde i sin bil. Detta utvecklingsblock 
var således kraftigt energiexpanderande till sin karaktär.

Den snabbt växande efterfrågan på olja skapade ett marknadssug och 
priserna på olja förblev tämligen höga, i synnerhet på bensin, vilket fick en 
återhållande effekt för oljeanvändningen i Europa under första hälften av 1900
talet. Under efterkrigstiden då det stora genombrottet kom för oljan i Europa, 
var en transportrevolution åter en bidragande faktor. Jättelika oljetankers, 
drivna av dieselmotorer, gjorde oljetransporterna över oceanerna mycket 
billigare. Och från oljedepåer i hamnstäder kunde sedan oljan fraktas till kon
sumenterna med tankbilar. Runt 1950 stod transportkostnaden för 50 % av 
priset på oljan som nådde Europa, men 1960 hade det fallit till 30 % och andelen 
fortsatte ner till ca 5 % runt 1980, en nivå som det legat och pendlat kring 
sedan dess. Med så låga transportkostnader för olja spelade det knappast någon 
roll var i världen oljan konsumerades, man behövde inte vara nära en fyndighet 
för att få tillgång till billig olja. Även för utvecklingsblocket kring förbrännings
motorn och oljan kan vi således tala om en trestegsraket (se figur 10).
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I Europa kom det stora genombrottet för oljan först under efterkrigstiden 
med massbilismens framväxt. Det framgår av figur 11 som visar andelen olja i 
energisystemet i ett antal länder i Västeuropa. Det sjunkande oljepriset bidrog 
till att oljan kunde konkurrera ut kol inom en rad andra användningsområden; 
industriella processer, kraftproduktion och husuppvärmning. Denna expansion 
till sektorer som traditionellt använt kol var särskilt markant i europeiska 
länder som saknade egna koltillgångar och därmed starka intressegrupper för 
fortsatt kolanvändning.

Figur 10. Framväxten av utvecklingsblocket kring förbränningsmotorn och oljan.

Figur 11. Oljeandelen av den totala energiförbrukningen i Västeuropa, procent (Kander et al 2013).
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4.4 Utvecklingsblocket kring 
förbränningsmotorn i Sverige

Förbränningsmotorer började importeras till Sverige kring sekelskiftet och 
användes främst för ändamål där ångmaskinen var för dyr och besvärlig och 
där elmotorer inte kunde användas. En tidig marknad var för fiskefartyg där 
den s.k. tändkulemotorn kom att spela en viktig roll. Motorbåtar gjorde det 
möjligt att fiska längre ut från kusten där fiskebestånden var större. Under 
1910talet var svenska rederier och skeppsvarv internationella pionjärer 
i fråga om att introducera dieselmotorer i handelsfartyg. Svenska skepp 
hade ovanligt länge förlitat sig på segel och inte gått över till ångdrift i lika 
hög utsträckning som i exempelvis England, men nu gjorde sjöfartsnäringen 
istället ett snabbt teknologiskifte mot dieselmotorer. Denna tidiga satsning 
på dieselmotorer var ett viktigt skäl till att den svenska varvsindustrin blev 
internationellt ledande från 1920talet och fram till slutet av 1970talet inte 
minst vad gällde produktionen av oljetankers. Oljemotorn spreds också tidigt 
i landsbygdsområden utan elektricitet för särskilt tunga arbetsuppgifter såsom 
tröskning. Men den riktigt stora marknaden för oljan blev från mellankrigs
tiden biltrafiken. De första bilarna infördes i Sverige redan vid sekelskiftet, 
men de var dyra och förblev länge ett exklusivt färdmedel för de rika. År 1914 
fanns det bara 2 700 bilar i Sverige. Under mellankrigstiden växte antalet 
motorfordon snabbare och i slutet av 1930talet fanns ca 240 000 motorfordon 
i landet varav hälften personbilar, 50 000 lastbilar, 44 000 motorcyklar och 
4 000 bussar. År 1927 hade Volvo startat inhemsk bilproduktion och ca 10 % 
av bilarna i slutet av 30talet var av inhemsk tillverkning (Olsson 1993). 

Förutom den höga kostnaden för bilar var undermåliga vägar ett stort 
hinder för bilismens utveckling. Vägarna var gjorda för häst och vagn och 
det var bönderna som svarade för underhållet av dem. Att fara med bil på 
svenska landsvägar var förenat med betydande strapatser i början av seklet. 
För att komma tillrätta med dessa missförhållanden bildades i början av 
seklet flera intresseorganisationer – Kungliga Automobil Klubben och Svenska 
Vägföreningen – som blev kraftfulla förespråkare för en genomgripande 
reformering av vägväsendet anpassad till bilismens krav. Ett viktigt steg var 
införandet av en beskattning av biltrafiken i början av 1920talet. År 1922 
infördes en fordonsskatt och en gummiringsskatt, och två år senare en 
bensinskatt. Därmed överfördes kostnaderna för vägarna successivt från de 
markägande bönderna till bilisterna. Dessa skatteintäkter kanaliserades till 
regionala vägstyrelser som övertog ansvaret för vägunderhållet. Under den 
djupa arbetslösheten under mellankrigstiden blev vägbyggande ett viktigt 
medel i bekämpandet av arbetslösheten och det allmänna vägnätet ökade med 
40 % från 1920 till 1940. Det var dock uteslutande grusvägar som byggdes 
(Blomkvist 2001).

Staten ville ha garantier för att bilskattemedlen användes effektivt och 
därför tillsatte regeringen år 1938 en utredning om ett förstatligande av väg
väsendet. Den ledde till att Vägverket övertog ansvaret för landets vägnät år 
1944. Under de följande decennierna skedde en genomgripande upprustning 
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av landets vägar i statlig regi. De breddades, rätades och asfalterades, allt för 
att möjliggöra högre farter och mer trafik. Den första motorvägen byggdes 
mellan Lund och Malmö år 1953 (man lyckades som väl var avstyra ett 
förslag om att låta den gå fram mitt genom Lund förbi Domkyrkan) och fyra 
år senare antogs en nationell vägplan. Det allmänna vägnätets kvantitativa 
tillväxt under efterkrigstiden var blygsam jämfört med mellankrigstiden, bara 
10 % från 1950 till 1990. Däremot förbättrades vägnätets kvalitet radikalt; 
andelen asfalterade vägar ökade från 6 % till 71 % under samma tidsperiod. 

Under 1950talet fick bilen sitt stora genombrott i Sverige. Antalet person
bilar ökade femfaldigt, från 250 000 till 1,2 miljoner. Socialdemokraterna, 
som tidigare sett bilen som ett färdmedel för de rika, ändrade inställning. 
Bilen – och helst då en inhemsk Volvo eller Saab – blev en symbol för det 
spirande välståndet i folkhemmet. Till en början användes bilen främst på fri
tiden, men bilinnehavet skapade också större frihet i valet av bostad. Allt fler 
familjer valde att bosätta sig i nya förorter på ganska långt avstånd från sina 
arbetsplatser och blev beroende av bilen för sitt dagliga pendlande. Planerare 
och arkitekter planerade nya förorter utifrån bilens krav och byggde även 
om befintliga stadskärnor för att ge plats för bilen (Lundin 2007). Samtidigt 
ökade lastbilarnas andel av godstransporterna snabbt. Fram till andra 
världskriget var lastbilarna ett komplement till tåg och fartyg och år 1937 
var 70 % av lastbilstransporterna kortare än 10 km och bara 5 % längre än 
50 km. Det förbättrade vägnätet gjorde det emellertid möjligt att använda 
lastbilar för transporter dörrtilldörr även över långa avstånd, vilket sänkte 
transportkostnaden radikalt. Mellan 1950 och 1970 ökade lastbilarnas andel 
av godstrans porterna från 15 till 50 %.

Sverige fick under efterkrigstiden ett mycket starkt och dynamiskt 
utvecklingsblock kring förbränningsmotorn och oljan genom bilismen. 
Biltillverkarna Volvo och Saab var de centrala aktörerna i detta block och 
i synnerhet Volvo växte mycket snabbt och blev Sveriges största företag i 
början av 70talet. Dessutom fanns det mängder med underleverantörer, 
reparationsverkstäder m.m. De två andra huvudaktörerna i utvecklingsblocket 
var dels vägbyggnadssektorn med Vägverket och kommuner som viktiga parter 
vid sidan av den privata byggindustrin, dels oljebolagen som byggde upp en 
infrastruktur med hamnar, raffinaderier, lager, lastbilar och bensinstationer.

När oljepriset sjönk under 50 och 60talen började oljan successivt ersätta 
de fasta bränslena kol, koks och ved på många områden. Oljan hade många 
fördelar jämfört med fasta bränslen. Den hade hög energitäthet och var enkel 
att transportera, hantera och lagra. Den hade också stora fördelar för närmiljön 
genom att den kunde hanteras i slutna system. Inom industrin började oljan 
ersätta kol närhelst det var möjligt. Det etablerades också nya kemiföretag som 
hade olja som råvara och som lokaliserades i anslutning till oljeraffinaderier. 

Husuppvärmning blev under 1960talet det allra största användnings
området för oljan. Från början av 50talet till slutet av 70talet byggdes 
bostäder i en väldig takt med kulmen under det så kallade miljonprogrammet 
från 1965 till 1975. Detta bostadsbyggande innebar att bostadsstandarden 
i Sverige höjdes radikalt, och att trångboddheten i det närmaste utplånades. 
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Men den snabbt växande bostadsvolymen medförde en motsvarande ökning 
av energibehovet för uppvärmning, och detta behov tillgodosågs till allra 
största del med oljan som var smidig, arbetsbesparande och ren i jämförelse 
med fasta bränslen. I hus med centralvärme var det enkelt att byta ut kolpan
nor mot oljepannor. Under 1950talet infördes också ett nytt ledningsbundet 
energisystem för uppvärmning, fjärrvärme. Fjärrvärmesystemen byggdes av 
kommunala energiverk och var i första hand avsedda för uppvärmning av fler
bostadshus. Det fanns flera poänger med fjärrvärme; att man kunde använda 
tung eldningsolja som var billigare än lättare oljor, att man kunde ha effektivare 
reningsanläggningar och att man (i större system) kunde bygga kraftvärmeverk 
som producerade både värme och el med hög verkningsgrad. Man kunde 
även använda spillvärme från industriella processer som via värmeväxlare 
överfördes till hett vatten som spreds via fjärrvärmenätet ut till hushållen. 
Fjärrvärmesystemet kom därmed i Sverige att bli ett miljövänligt uppvärm
ningssystem, som många andra länder i Europa helt saknar. 

Under decennierna efter andra världskriget blev Sverige ett högenergi
samhälle. Flertalet hushåll skaffade sig en bil, en betydligt större bostad och 
ofta även ett sommarställe. Den totala energianvändningen ökade från 150 till 
450 TWh mellan 1950 och 1975, och oljan svarade för nästan hela ökningen. 
Riskerna med detta ökande beroende av olja blev tydligt hösten 1973 i sam
band med den s.k. oljekrisen som ledde till väldiga ökningar av oljepriset och 
en stor oro för att tillförseln skulle kunna skäras av. Oljekrisen gav upphov till 
en omställning av energiförsörjningen som vi diskuterar i nästa kapitel.

Sammanfattningsvis innebar också den andra industriella revolutionen 
en mycket genomgripande omvandling av det svenska samhället. Utvecklings
blocken kring elmotorn och förbränningsmotorn bidrog till att den ekonomiska 
tillväxten var hög från 1930talet och fram till mitten av 70talet och särskilt 
snabb under kvartsseklet från 1950 till 1975. Företag som ASEA, LM Ericsson, 
Volvo och Saab, som spelade centrala roller i de båda utvecklingsblocken, 
växte snabbt under denna period. Staten hade en ännu mer pådrivande roll än 
under den första industriella revolutionen. Den spelade en synnerligen aktiv 
roll i det elektriska utvecklingsblocket genom att Vattenfall gavs i uppdrag att 
inte bara bygga ut vattenkraft utan också ta huvudansvaret för byggandet och 
driften av ett nationellt kraftnät. Med ett nationellt kraftnät var ambitionen 
att elektrifieringen skulle nå alla. Staten spelade också en avgörande roll i 
utvecklingen av kärnkraft – till en början enligt ”den svenska linjen” för att 
åstadkomma en inhemsk energiförsörjning och möjliggöra tillverkning av 
kärnvapen. Den privata industrin drev kärnkraftprogrammet bort från denna 
”svenska linje” mot lättvattenreaktorer med importerat anrikat uran. Att 
Sverige idag är ett av de länder som har högst elförbrukning per capita är till 
stor del en följd av en långvarig och omfattande statlig satsning. Staten och 
kommunerna spelade även en viktig roll för att främja bilismen genom ett 
omfattande nationellt vägbyggande och genom att synnerligen konsekvent 
anpassa byggandet av nya förorter och omvandlingen av stadskärnor till 
bilismens krav. Nära relationer mellan staten och Volvo och Saab bidrog 
också till gynnsamma villkor för bilinnehav.
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5 Den tredje industriella revolutionen 
och utvecklingsblocket 
kring informations- och 
kommunikationstekniker (IKT)

På 1970talet tog ett nytt utvecklingsblock fart som blev kärnan i den tredje 
industriella revolutionen. Utvecklingsblocket baserades på en integration av 
två teknikområden som båda hade utvecklats snabbt under de föregående 
decennierna: informationsteknik i form av datorer och kommunikationsteknik 
i form av telefonisystem, radio och TV m.m. 

Utvecklingen av de första datorerna skedde under andra världskriget. 
De var starkt specialiserade, och inriktade på att knäcka koder eller för att 
utveckla nya vapensystem. Utvecklingen fortsatte efter kriget främst i USA och 
fortfarande i första hand för militära tillämpningar. Den första mer generellt 
användbara datorn, ENIAC, blev klar 1946. Den vägde 27 ton och innehöll 
18 000 elektronrör och mängder med andra elektroniska komponenter, vilket 
medförde att datorn var mycket energikrävande och sårbar. Komponenter 
gick ofta sönder och behövde bytas. 1947 uppfanns transistorn av forskare 
vid Telefonbolaget Bells utvecklingslaboratorium och transistorn blev en 
oerhört grundläggande komponent i den vidare utvecklingen av datorer och 
även av telefonisystem (Braun, 1980). Transistorn fyllde samma funktion som 
ett elektronrör men hade viktiga fördelar; den var mindre, pålitligare, bil
ligare och hade längre livslängd och lägre energiförbrukning. Kapprustningen 
under det kalla kriget innebar att USA satsade stora resurser på att utveckla 
avancerade vapensystem, och elektronik av olika slag spelade en nyckelroll. 
Det fanns därför starka incitament för att utveckla allt billigare, bättre och 
mindre transistorer, och dessa sattes samman till integrerade kretsar, så kallade 
mikrochips. I början av 1960talet förutspådde elektronikföretaget Intels 
grundare Gordon Moore att antalet transistorer som rymdes på ett chips 
skulle fördubblas vartannat år och den fortsatta utvecklingen har faktiskt 
följt denna förutsägelse – Moore’s law. 

Perioden från 1950 till 1980 kan karakteriseras som stordatorernas epok. 
De nya elektroniska komponenterna stimulerade en snabb utveckling av allt 
mer mångsidiga och snabba datorer. Men datorerna var dyra och krävde sär
skilt utbildad personal och endast stora organisationer – storföretag, statliga 
myndigheter och universitet – hade möjlighet att skaffa datorer. Datorerna 
användes för i huvudsak tre ändamål. För det första för stora vetenskapliga 
och tekniska beräkningar, t.ex. av kärnexplosioner, hållfastheten för strids
flygplan eller väderprognoser. För det andra för administrativa ändamål, t.ex. 
löneutbetalningar i stora företag, folkbokföring och skatteuppbörd. För det 
tredje för styrning av komplexa tekniska system i realtid, t.ex. rymdraketer, 
industriella processer eller elektriska kraftsystem. Det amerikanska företaget 
IBM fick en världsledande ställning inom datorutveckling. 
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Parallellt skedde en snabb utveckling inom kommunikationsteknologi
området, även den stimulerad av tillgången till de nya billiga elektroniska 
komponenterna. De bidrog till en digitalisering av telefonväxlar som därmed 
fick mycket större kapacitet. Också utvecklingen av laserteknik och optiska 
fibrer samt av kommunikationssatelliter hade stor betydelse. Militära tillämp
ningar hade stor betydelse även på detta område; inte minst stridsledningssystem 
av olika slag ställde stora krav på snabbhet, överföringsförmåga och tillförlit
lighet. Sådana system var knutna till stridsledningscentraler med stordatorer, 
vilket innebar en sårbarhet om den slogs ut. Det amerikanska försvarsdepar
tementet satsade därför på en utveckling av nätverk för sammankoppling 
av stordatorer för att möjliggöra kommunikation mellan dem. Det ledde till 
utvecklingen av vad som idag kallas internet. 1974 utformades ett protokoll 
för nätkontakter som möjliggjorde hopkopplingen av olika datornätverk, och 
under det följande årtiondet knöts datornätverk över hela världen samman. 
USA tog ledningen i att utveckla internet, men även europeiska forskare 
gjorde viktiga bidrag, t.ex. utvecklingen av www (World Wide Web) som 
skedde vid CERN (en europeisk kärnfysisk anläggning) (Hughes 1998). 

Den snabba utbyggnaden av internet var den mest påtagliga samman
knytningen mellan informations och kommunikationsteknologier. Parallellt 
tog utvecklingen av datorer nya banor, och inriktades inte längre bara på 
ständigt större och kraftfullare datorer utan även på datorer i mindre skala. 
Det innebar att allt fler företag och organisationer kunde skaffa datorer och 
allt fler människor fick lära sig att använda datorer. Under 80talet utvecklades 
persondatorer och gjorde det möjligt även för individer och hushåll att skaffa 
datorer. Utvecklingen påminner om elektrifieringen i början av seklet då elek
tricitet förvandlades från en resurs som i första hand användes av stora företag 
på få platser till att bli tillgänglig för nästan alla hushåll var de än var belägna. 
Under 90talet fick många hushåll även tillgång till internet, och kunde utnyttja 
all den information som fanns tillgänglig där. Under det senaste decenniet har 
utvecklingen av smarta mobiler inneburit att de som har tillgång till sådana 
kan vara ständigt och nästan överallt uppkopplade till internet. 

Man kan även när det gäller IKT blocket se spridningen som en trestegs
raket, där det under den första fasen sker en i huvudsak parallell utveckling 
mot allt kraftfullare datorsystem och kapacitetsstarka telefonisystem som 
stimuleras av ständigt billigare och mindre elektroniska komponenter. I den 
andra fasen integreras informations och kommunikationstekniken genom 
internet och mindre och billigare datorer gör informations och kommuni
kationsteknologin tillgänglig för nästan alla. I en tredje fas, som nyligen har 
inletts, kommer de nya möjligheterna att förändra mängder av verksamheter 
på liknande sätt elektriciteten och bilismen gjorde vid mitten av 1900talet 
(se figur 12). 

IKT utvecklingsblocket har haft stor betydelse för energisystemen och 
kommer med all sannolikhet att påverka dem kraftigt även i framtiden. Inte 
minst har IKT kunnat bidra till betydande effektivisering av energianvänd
ningen i industriella processer, i styrningen av uppvärmningssystem och i 
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farkoster av olika slag. Det har lett till stora effektivitetsvinster och kraftig 
energibesparing. Också driften och övervakningen av elektriska kraftsystem 
och andra komplexa energisystem sker i allt högre grad med IKT. Framväxten 
av IKT blocket har också inneburit att strukturen på industrin har rört sig mot 
mindre energikrävande branscher, som läkemedel och software. Sammantaget 
är därför detta utvecklingsblock annorlunda till sin karaktär än tidigare block. 
Det har lett till en mindre energikrävande struktur på produktionen samt till 
att man pressat ner energianvändningen även i gamla tunga industrier.

En rapport från American Council for an EnergyEfficient Economy 
(ACEEE) har beräknat att om den amerikanska ekonomin år 2006 hade haft 
samma teknologier som år 1976, hade elförbrukningen varit 20 % högre än 
den var (Laitner, 2010). Rapporten säger “The powerful connection between 
semiconductors and energy consumption is more than just unappreciated; it is 
actually misunderstood by some. Despite the immediate growth in electricity 
demands to power the growing number of devices and technologies, semi
conductors have enabled a surprisingly larger energy productivity benefit in 
that same period” (Laitner et al 2009).

Det finns emellertid mycket som behöver utredas ytterligare när det gäller 
IKT blockets effekter på energianvändningen. Det finns kritiska diskussioner 
om att material och energiåtgången för att producera alla chips och andra 
komponenter är enorm, och att det även krävs stora mängder elektricitet för 
driften av alla apparater och servrar. Man måste även bättre undersöka de 
globala handelsmönstren i världen och vilken effekt de har på olika länders 
energiförbrukning: energi som hänför sig till ett lands konsumtion kan vara 
helt annorlunda än den som hänför sig till dess produktion (Peters et al 2011).

Figur 12. Framväxten av utvecklingsblocket kring IKT.
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5.1 IKT-utvecklingsblocket i Sverige
Staten har spelat en mycket aktiv roll i utvecklingen av IKTutvecklingsblocket 
både vad gäller datorutveckling och telekommunikationsteknikutveckling. 
År 1948 inrättades en statlig organisation, Matematikmaskinsnämnden, med 
uppgift att utveckla matematikmaskiner, vad vi idag kallar datorer. En hand
full unga ingenjörer och forskare fick stipendier för att studera datorutvecklingen 
i USA och arbetade bland annat med ENIACdatorn. De fick en central roll i 
utvecklingen av de första svenska datorerna, BARK baserad på reläteknik, och 
BESK baserad på elektronrör. BESK var när den invigdes 1953 världens snab
baste dator. Den svenska statliga datorsatsningen var liksom den amerikanska 
till stor del motiverad av militära behov. Under 1950talet utvecklade Sverige 
ett mycket stark och tekniskt avancerat försvar och Sverige hade världens fjärde 
största flygvapen i början av 60talet. Försvarets forskningsanstalt, FOA, och 
flygvapentillverkaren SAAB hörde till de flitigaste användarna av BESK. Även 
de första datorbaserade väderprognoserna gjordes på BESK och även här var 
det flygvapnets behov som motiverade satsningen. 

BESK ledde inte till utveckling av en svensk datorindustri, även om det 
fanns en del sådana ambitioner under 1950talet. Men däremot bidrog BESK 
till att många svenska ingenjörer och forskare fick tidig erfarenhet av att 
använda och programmera datorer för en mängd olika ändamål. Efterhand 
köpte stora företag, myndigheter och universitet egna datoranläggningar från 
IBM eller andra internationellt ledande tillverkare. FOA och försvarsindustrin 
förblev stora användare av datorer, och i början av 1960talet byggde flyg
vapnet ett mycket avancerat stridsledningssystem, STRIL 60, som kopplade 
samman stora radaranläggningar med stridsledningscentraler med kraftfulla 
datorer (Gribbe 2011). Men även civila myndigheter som skatteverket, arbets
marknadsstyrelsen och liknande var tidiga att införa datorsystem. 

ASEA var ett företag som tidigt införde datorer för sin egen tillverkning 
och administration, och under 1970talet utvecklade företaget datorbaserade 
styrnings och övervakningssystem för industrier av olika slag. Vattenfall gav 
ASEA en första viktig order för ett avancerat drift och övervakningssystem 
för det svenska stamnätet kallat TIDAS, som togs i drift 1977. Ett amerikanskt 
företag var underleverantör av datorerna i TIDASsystemet. I slutet av 70talet 
började ASEA även utveckla egna mikrodatorer för styrning av industriella 
processer och detta blev företagets viktigaste affärsområde under de följande 
decennierna. Åter hade utvecklingsparet Vattenfall – ASEA gett upphov till 
en teknikutveckling som förde ASEA till den internationella teknikfronten.

Ett annat utvecklingspar, Televerket – LM Ericsson, har haft stor betydelse 
för svensk telekommunikationsutveckling. Detta utvecklingspar etablerades 
redan under mellankrigstiden men fick särskilt stor betydelse under decennierna 
efter andra världskriget. Sverige hade en mycket hög telefontäthet i internatio
nell jämförelse, vilket innebar att Televerket tidigt hade behov av avancerade 
telefonväxlar. Under 1960talet började en del utländska tillverkare av 
telefoniutrustning tillverka växlar med digital teknik, och år 1970 kom 
Televerket och LM Ericsson överens om att göra en gemensam kraftsatsning 



NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6550
Framtida energiomställningar i historiskt perspektiv

38

på detta område och bildade ett gemensamt bolag, ELLEMTEL Utvecklings 
AB. ELLEMTEL utvecklade AXEsystemet, som snart blev en grundbult i 
Ericssons telefonsystem. Vid denna tid var Televerket starkt pådrivande för 
utvecklingen av mobiltelefoni. År 1969 beslöt de nordiska televerken att till
sammans utveckla specifikationer för ett mobiltelefonisystem och övertygade 
efter hand även tillverkande industrier som Ericsson och Nokia om att det 
fanns en stor potential för denna teknik. År 1981 lanserades NMTstandarden 
(Nordic Mobile Telephony) av de nordiska televerken, och de nordiska 
länderna blev snart världsledande inom mobiltelefoni med Ericsson och Nokia 
i spetsen. Sverige blev också tidigt en part i det växande internetsamarbetet 
och här var det universiteten och inte minst KTH som spelade en aktiv roll i 
ett tidigt skede. Staten har på olika sätt främjat utbyggnaden av bredbandsnät 
och även aktivt stött spridning av persondatorer, och Sverige hör till de länder 
som har haft högst andel datorer och internetanslutningar. Förutsättningarna 
för Sverige att dra fördel av den tredje industriella revolutionen när den nu 
tycks komma in i en mognadsfas är därför mycket goda, till stor del tack vare 
ett långvarig och aktiv medverkan från statens sida. 
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6 Omvärldskriser och 
energiomställningar 

I föregående kapitel har vi diskuterat samhällsomvandlingar i termer av 
industriella revolutioner som innovationsdrivna processer där grundläggande 
innovationer har gett upphov till utvecklingsblock, som gradvis – efter några 
decennier – lett till stora förändringar inom många samhällssektorer, och som 
också spritts geografiskt från föregångsländer till efterföljande länder. Denna 
typ av processer kan ses som medvindsförändringar i den meningen att mäktiga 
aktörer (båda privata och offentliga) har sett stora potentiella fördelar i de 
nya utvecklingsblocken och på olika sätt har främjat utvecklingen för egen 
vinning eller för vad de uppfattat som det allmännas bästa. I detta kapitel 
ska vi istället diskutera omställningsprocesser som tvingats fram på grund av 
kriser till följd av krig eller andra drastiska omvärldsförändringar. Denna typ 
av processer kan istället ses som motvindsförändringar i den meningen att få 
aktörer har sett några egentliga fördelar i dem, utan medverkat för att de inte 
sett några andra utvägar; de har bedrivit krishantering. 

Som vi sett ovan ökade den svenska importen av kol i snabb takt under 
1800talets andra hälft och vid sekelskiftet svarade kol för drygt 40 % av 
landets energiförsörjning. När en kolarbetarstrejk i England år 1900 ledde 
till betydande prisstegringar väckte detta stor oro för det växande import
beroendet. I en motion till 1900 års riksdag framhölls att ”hela vårt lands 
självständighet och ekonomi har således i och med detta faktum ett damokles
svärd ständigt hängande över sig”. Strejken upphörde dock snart och när 
kolpriset sjönk igen avtog oron och utvecklingen fortsatte som tidigare med 
ett växande importberoende. Vid ett antal tillfällen under 1900talet har 
omvärldskriser inneburit att detta beroende har lett till akuta försörjningskriser 
som tvingat Sverige till snabba energiomställningar. De båda världskrigen 
innebar de djupaste och mest långvariga kriserna. Därefter har ett antal 
internationella kriser – särskilt oljekriserna 1973/74 och 1979/81 – varit mer 
kortvariga och främst gett upphov till snabba prisstegringar. I dessa kriser 
har staten på olika sätt försökt hantera situationen, dels under själva krisen 
med akuta åtgärder, dels efteråt genom att initiera utredningar om långsiktiga 
åtgärder för att minska sårbarheten vid framtida kriser. 

Första världskriget medförde den första stora energikrisen. I början 
av kriget kunde importen av kol fortsätta nästan som tidigare, men i och 
med avspärrningen 1917 minskade stenkolsimporten kraftigt och staten 
ställdes inför uppgiften att snabbt ställa om energiförsörjningen. Det var 
relativt enkelt att ersätta kol med ved i användningsledet, eftersom båda är 
fasta bränslen, särskilt när kolet användes i pannor för upphettning. Ved 
har dock ett lägre värmevärde, så det gick åt mer ved än kol. Det var lite 
besvärligare att ersätta kol med ved i t.ex. gasverk, eftersom ved har andra 
kemiska egenskaper än kol. Men även på detta område kunde ved med visst 
besvär ersätta kol. Den stora utmaningen blev därför att öka den inhemska 



NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6550
Framtida energiomställningar i historiskt perspektiv

40

produktionen av ved, och att transportera veden dit den behövdes, framförallt 
i städer och tätorter. En särskild statlig Bränslekommission inrättades som 
fick betydande befogenheter. Bränslekommissionen organiserade i egen regi en 
omfattande vedavverkning från statens skogar och även i privata skogar genom 
omfattande skogsköp på rot. Kommissionen organiserade även transporterna 
av veden och lagerhållning och försäljning. Trots att statens kostnader för 
denna ved var mycket höga såldes den genom ett ransoneringssystem till ett 
fastlagt, starkt subventionerat pris. De statliga vedleveranserna var dock inte 
tillräckligt stora för att tillgodose behoven i städerna och det uppstod därför 
en parallell privat marknad för ved med mycket högre pris nivåer. Den stora 
prisskillnaden mellan den statliga och privata veden ledde till en omfattande 
och synnerligen lukrativ vidareförsäljning av den ransonerade statliga veden, 
och detta blev ett väsentligt inslag i första världskrigets s.k. gulaschekonomi 
(Schön 1993). 

Även fotogenimporten upphörde nästan helt under kriget, vilket stimu
lerade en snabb utbyggnad av elnät i synnerhet på landsbygden. År 1917 
motionerade Liberala samlingspartiet om att staten aktivt skulle leda lands
bygdselektrifieringen och resultatet blev att det samma år bildades en statlig 
kraftledningsfond. Fonden kom dock att spela en relativt underordnad roll 
i finansieringen av landsbygdens elnät främst därför att dess ränta och krav 
på säkerhet var lika höga eller till och med högre än sparbankernas.

Efter krigsslutet normaliserades snart de internationella bränslemarknaderna, 
och den svenska kolimporten fortsatte att öka. Även importen av olja och 
framförallt bensin ökade snabbt under mellankrigstiden till följd av ett växande 
antal bilar och bussar. Vid andra världskrigets utbrott var importberoendet 
därför ännu större än inför första världskriget och åter ställdes staten inför 
uppgiften att snabbt åstadkomma en omställning av energiförsörjningen. 
Staten hanterade krisen genom åtgärder av flera olika slag: att finna nya 
importmöjligheter, att bygga upp lager, att öka utvinningen av traditionella 
inhemska energiresurser och att utveckla ny teknik. 

Till en början gjordes stora ansträngningar för att möjliggöra största 
möjliga import trots kriget. Efter den tyska ockupationen av Danmark och 
Norge i april 1940 blev det i praktiken omöjligt att importera bränslen från 
de allierade länderna, som svarade för merparten av kol och koksimporten 
(främst Storbritannien) och hela oljeimporten. I detta läge vände sig Sverige 
till Tyskland med en begäran att få kraftigt öka sin kolimport. Det svenska 
trumfkortet i de fortsatta handelsförhandlingarna var järnmalm som behövdes 
i det tyska krigsmaskineriet. Handelsförhandlingarna fördes mellan två små 
delegationer som kände varandra väl sedan tidigare förhandlingar och som 
hade ömsesidigt förtroende för varandra.1 En överenskommelse träffades som 
innebar att Tyskland kraftigt ökade sin kol och koksexport, och levererade 

1  Från svensk sida ingick förutom diplomatena Arvid Richert och Gunnar Hägglöf även två näringslivsre-
presentanter i delegationen: bankmannen Jacob Wallenberg och VDn för LKAB, Martin Waldenström.
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ca 5 miljoner ton motsvarande ca 60 % av förkrigsnivån. Ja, näst efter Italien blev 
Sverige den största importören av tyskt kol och koks under kriget (Olsson 1975). 

Tysklands transportapparat var hårt ansträngd under kriget och för att 
klara transporterna från kolgruvor till exporthamnar begärde tyskarna att få 
låna 500 svenska godsvagnar, vilket accepterades från svensk sida, och vagnarna 
skeppades till Tyskland. Under en stor del av kriget gick dessa vagnar i skyttel
trafik mellan gruvor och hamnar för att leverera allt kol, vilket ger en konkret 
bild av kolimportens omfattning. Om man antar att varje vagn kunde lasta 
30 ton, behövde varje vagn göra en tur fram och tillbaka från gruva till 
hamn per dygn. Från de tyska hamnarna transporterades sedan kolet vidare 
med svenska fartyg. Denna omfattande kolimport fortgick fram till och med 
sommaren 1944. I augusti detta år stoppades kolimporten på svenskt initiativ 
därför att riskerna för kolfartygen blivit för stora. Sverige begärde då att 
Tyskland skulle skicka tillbaka de 500 godsvagnarna, vilket tyskarna också 
gjorde i enlighet med tidigare avtal. Affärsmässigheten i relationen mellan 
länderna mitt under brinnande krig är häpnadsväckande. (Olsson 1975). 

Liksom under första världskriget tillsatte regeringen i juli 1940 en 
Bränslekommission med vidsträckta befogenheter. En sådan var att reglera 
kol och koksimporten från Tyskland genom att fördela kvoter mellan de 
etablerade kolgrossisterna. En annan uppgift var att bygga upp reservlager. 
När kommissionen tillträdde var de befintliga lagren av kol och koks nästan 
tömda, och när importen från Tyskland kom igång såg kommissionen till 
att bygga upp betydande reservlager. Dessa lager var tämligen välfyllda efter 
några år, och de bidrog i hög grad till att klara försörjningen under det sista 
krigsåret då bränsleimporten upphörde nästan helt. 

En annan uppgift för Bränslekommissionen var att öka utbudet av 
ved. Denna gång tillämpades en annan politik än under första världskriget. 
Bränslekommission engagerade sig inte i själva avverkningen, transporterna och 
försäljningen av ved, utan överlät detta till skogsägarna och till auktoriserade 
uppköpare och vedhandlare2. Istället införde kommissionen en prisreglering 
av veden och kontrollerade att alla aktörer följde den. Vedproduktionen 
fördubblades under andra världskriget. Ökningen var betydligt större än under 
första världskriget och det uppstod denna gång inte en parallell privat marknad 
som berikade krigsprofitörer. Denna fördubbling av vedproduktionen krävde 
dock stora resurser; tiotusentals skogsarbetare frikallades från krigstjänstgöring 
för att istället avverka skog, och en väsentlig del av godstågen fick frakta ved 
till städerna. År 1941 fraktades 1,3 miljoner kubikmeter till Stockholm vilket 
motsvarade ca 34 000 vagnslaster. Det hade varit mycket svårt att öka ved
produktionen ytterligare. 

Det var någorlunda enkelt att ersätta kol med ved, eftersom båda var fasta 
bränslen. En mycket större utmaning var att ersätta importbortfallet av olje
produkter, främst bensin och fotogen, efter april 1940. Redan före kriget hade 

2  Skogsägarna var skyldiga att avverka skog enligt en lag som riksdagen införde år 1940.
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en teknik för framställning av så kallad gengas av ved för att användas som 
bilbränsle utvecklats. Bränslekommissionen inrättade en särskild gengasbyrå 
för att organisera en snabb produktion av gengasaggregat som kunde hängas 
på bilar och ersätta bensinen. Denna satsning blev framgångsrik och i slutet av 
kriget hade inte mindre än 75 000 bilar försetts med gengasaggretat. År 1940 
beslöt riksdagen att bilda ett statligt bolag för skifferoljebrytning med uppgift 
att producera olja ur skifferoljefyndigheterna i Kvarntorp i Närke. År 1945 
utvanns närmare 100 000 ton skifferolja. Liksom under första världskriget 
upphörde även fotogenimporten vilket gav starka incitament till elektrifiering 
av de delar av landsbygden som ännu inte fått el. Denna gång infördes ett stat
ligt finansiellt stöd till elektrifiering som var verksamt. Även utbyggnaden av 
vattenkraft forcerades under kriget, från 9 TWh årligen år 1939 till 14 TWh 
år 1945 (Hallin och Nordblom 1990).

Andra världskriget innebar den mest genomgripande omställningen av 
den svenska energiförsörjningen som dittills ägt rum. Under några få år ökade 
utvinningen av inhemska energiresurser radikalt genom en väldig kraftan
strängning av hela det svenska samhället. Men om inte Sverige hade lyckats 
öka sin kol och koksimport från Tyskland hade energiförsörjningsläget trots 
denna kraftansträngning blivit prekärt, särskilt i städerna. Att exportera stora 
mängder järnmalm till den tyska krigsindustrin var det pris som den svenska 
regeringen ansåg sig tvungen att betala för att förhindra detta. 

Kriget blev således en ny påminnelse om den sårbarhet som en omfattande 
energiimport innebar och efter kriget fördes en livlig diskussion om hur Sverige 
skulle minska denna sårbarhet i framtiden. En fråga gällde kontrollen över 
importen. Medan kolimporten skedde i regi av inhemska företag dominerades 
oljeimporten av ett fåtal stora transnationella bolag. Flera europeiska länder 
bildade statliga bolag för oljeimport strax efter kriget och även i Sverige 
pläderade inte minst vänsterpolitiker för ett statligt engagemang. År 1945 
tillsattes den s.k. oljehandelsutredningen och den föreslog två år senare i sitt 
slutbetänkande att ett statligt oljeimportbolag skulle bildas. Fördelarna skulle 
vara att kunna ”erhålla förmånligare priser genom träffande av stora leverans
avslut /…/ samt att ur beredskapssynpunkt på lång sikt sprida inköpen på olika 
exportområden och därmed bidra till att eliminera risken för en total avspärr
ning i händelse av krig”, (SOU 1947:17, sid. 314). Oljehandelsutredningens 
förslag bemöttes dock med argumentet att de stora oljebolagen kontrollerade 
den internationella oljemarknaden och att det var säkrare att vidmakthålla 
goda relationer till dem. Den senare ståndpunkten fick brett gehör och 
utredningens förslag realiserades inte. Den exceptionellt snabba ökningen av 
oljeimporten under 1950 och 1960talen kom därför att ske i de stora trans
nationella oljebolagens regi med liten statlig inblandning (Jonter 1995). 

År 1951 tillsatte regeringen en Bränsleutredning för att utreda hur eventu
ella avbrott i bränsleimporten skulle kunna hanteras. I ett första betänkande 
samma år anlade den ett brett perspektiv på energiförsörjningen och inven
terade en rad olika möjligheter att minska energiförlusterna i bostäder och 
industriprocesser och att öka utvinningen av olika inhemska energikällor, inte 
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bara vattenkraft och ved utan även vindkraft, torv och skifferolja. När utred
ningen presenterade sitt slutbetänkande år 1956 hade även atomenergi seglat 
upp som ett intressant framtidsalternativ efter Genèvekonferensen 1955, där 
USA frisläppte mycket information om atomenergi som tidigare varit hemlig
stämplad. I betänkandet föreslogs att staten skulle ta ett samlat grepp över 
energiförsörjningen genom inrättandet av en energikommission, som skulle 
få till uppgift att följa utvecklingen på internationella bränslemarknader, göra 
prognoser över den framtida energianvändningen och stödja forskning om 
bl.a. atomenergi, energisparande, och torv och skifferoljeutvinning (Wittrock 
och Lindström 1984). 

Utredningens förslag om ett brett grepp på energifrågorna kom dock 
att hamna i skymundan när entusiasmen för atomenergi växte sig stark. 
Efter Genèvekonferensen tillsatte regeringen en Atomenergiutredning med 
uppdrag att föreslå insatser för att främja atomenergi. Den arbetade mycket 
snabbt och presenterade sitt betänkande innan Bränsleutredningen var klar 
med sin. Atomenergiutredningen föreslog ett ambitiöst forskningsprogram 
med sikte på att utveckla tungvattenreaktorer för såväl kraftproduktion och 
fjärrvärmeproduktion med utnyttjande av inhemskt uran. Riksdagen följde 
Atomenergiutredningens förslag och inledde den atomenergipolitik som fick 
beteckningen ”den svenska linjen” medan förslaget om en Energikommission 
lades åt sidan. Den svenska linjen motiverades således i hög grad med 
beredskapsargument, men som vi sett ovan kom den att överges under 
1960talet till förmån för en satsning på lättvattenreaktorer och på import 
av anrikat uran. Vid denna tid hade minnena från kriget bleknat, den globala 
oljehandeln fungerade väl och beredskapsargumenten minskade i betydelse. 
ASEA och de privata kraftbolagen trodde att lättvattenreaktorer skulle bli 
mer lönsamma än tung vattenreaktorer och ekonomiska argument fick väga 
tyngre än beredskapsargument. 

Fallande oljepriser under 1950 och 60talen lockade in den svenska 
energiförsörjningen i ett allt starkare oljeberoende, och i början av 1970talet 
svarade oljan för drygt 75 % av den totala energitillförseln. Oljeprischocken 
hösten 1973, när OPECländerna kraftigt höjde oljepriserna i samband med 
Oktoberkriget mellan Israel och dess grannar och även vidtog sanktioner 
mot länder som ansågs stödja Israel, blev därför en omskakande upplevelse 
för svenska politiker och företagare. Att samtidigt kärnkraften började 
ifrågasättas av en allt starkare miljöopinion innebar att en fortsatt utbyggnad 
av kärnkraft inte längre framstod som en självklar strategi för att minska 
oljeberoendet. Även kärnkraftmotståndet kan delvis ses som en påverkan från 
omvärlden, eftersom motståndet först formerades i USA och sedan spreds till 
Sverige bland annat genom fysikern och nobelpristagaren Hannes Alfvén. 

Energipolitik blev ett centralt politikområde och en lång rad statliga 
utredningar tillsattes vid mitten av 70talet. Snart initierades också ett mycket 
omfattande energiforskningsprogram med särskild tonvikt på utvinning av 
inhemska energikällor och på energisparande. Trots de starka motsättningarna 
om kärnkraften åstadkoms en genomgripande omställning av den svenska 
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energiförsörjningen från mitten av 1970talet till slutet av 80talet, och energi
försörjningen blev mycket mer diversifierad. Diversifieringen var en logisk 
konsekvens av den växande betydelsen av el under den tredje industriella 
revolutionen. El är en sekundär energiform och kan produceras av i stort sett 
vilken primär energiform som helst. Oljeanvändningen ersattes i stor omfatt
ning i alla sektorer utom transportsektorn. Kärnkraftutbyggnaden fullföljdes 
trots det starka motståndet och svarade vid mitten av 80talet för en lika stor 
andel av elproduktionen som vattenkraften. Användningen av biobränslen 
ökade också väsentligt och här erbjöd inte minst fjärrvärmen en möjlighet att 
snabbt ersätta olja. Även kol och koks fick en viss renässans, och år 1980 slöts 
ett kontrakt med Danmark om naturgasimport. Vid slutet av 80talet var den 
svenska energiförsörjningen väsentligt mycket mer diversifierad än femton år 
tidigare och oljans andel hade minskat till ca 40 %. Dessutom importerades 
en större andel av oljan från Nordsjön och Sovjet, som betraktades som 
tillförlitligare exportörer än länder i Mellanöstern. Det skedde också ett 
trendbrott i energianvändningen under 1970talet. Efter ett drygt sekel med 
en stadig exponentiell ökning av energianvändningen upphörde ökningen 
helt oväntat och har legat tämligen konstant ända sedan dess, åtminstone 
per person räknat och när elen räknas på sitt faktiska värmeinnehåll och inte 
som energin i de primära källor som producerat den. Vi kommer att diskutera 
orsakerna till detta trendbrott lite närmare i nästa avsnitt.

I slutet av 1980talet var det ett nytt omvärldshot som började upp
märksammas, hotet om globala klimatförändringar till följd av utsläpp av 
koldioxid och andra växthusgaser. Visserligen hade hypotesen om koldioxid
utsläppens växthuseffekt varit känd bland forskare ända sedan 1892, då 
Svante Arrhenius skrev en liten bok ”Om naturens värmehushållning”, 
men det var först under 1980talet som hotet började tas på stort allvar. 
Till en början av forskare, men snart även av politiker. År 1988 tillsatte FN 
en särskild panel om klimatförändringar, IPCC, med forskare från alla delar 
av världen och från många olika vetenskapsområden. Vid FN:s stora miljö
konferens i Rio de Janeiro 1992 antogs en klimatkonvention med målet att 
”stabilisera halterna av växthusgaser i atmosfären på en nivå som förhin
drar att mänsklig verksamhet påverkar klimatsystemet på ett farligt sätt”. 
Konventionen, som godkändes av 160 nationer, innehöll dock inga bindande 
krav på minskade utsläpp, men de rika länderna uppmanades att stabilisera 
sina utsläpp av växthusgaser på 1990 års nivå. 

Ända sedan Riokonferensen har klimatfrågan stått högt på den inter
nationella politiska agendan och har i hög grad influerat energipolitiken i 
många länder, eftersom energisektorn svarar för en så stor del av utsläppen 
av växthusgaser. EU har varit en pådrivande part i de internationella klimat
förhandlingarna och EU och dess medlemsländer har också förändrat sin 
energipolitik tämligen radikalt. År 2007 enades EU:s regeringschefer om att 
ha som mål att minska EU:s utsläpp av växthusgaser med 30 procent till år 
2020 jämfört med 1990 års nivåer om övriga industriländer gjorde jämför
bara åtaganden. I avvaktan på vad de internationella klimatförhandlingarna 
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skulle resultera i beslutade regeringscheferna att EU unilateralt skulle minska 
klimatgasutsläppen med 20 procent samt att 20 procent av EU:s energi
konsumtion ska komma från förnybara källor år 2020 och om 20 procents 
energieffektivisering till år 2020.

Förutom klimathotet finns det ett annat hot som handlar om energiför
sörjningen, och det är att jordens oljefyndigheter förmodligen har passerat 
sitt historiska maximum i global utvinning, det så kallade peakoil fenomenet. 
Detta i kombination med ökad efterfrågan från snabbväxande länder som 
Kina kan komma att snabbt tömma de enkelt åtkomliga oljeresurserna. 
Oljepriset kan alltså komma att stiga av helt naturliga marknadskrafter, där 
utbudet inte håller jämna steg med efterfrågan. Detta helt utan att man lägger 
på koldioxidskatter för miljöns skull.

Det finns med andra ord all anledning att spara energi och att försöka 
minska Sveriges oljeberoende. I nästa kapitel kommer vi att sammanfatta 
våra lärdomar från historien för övergångsmöjligheterna till ett koldioxid
neutralt samhälle.
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7 Vad kan vi lära av historien?
Låt oss först sammanfatta det historiska förlopp som vi beskrivit med hjälp 
av några figurer. Den första figuren är densamma som vi inledde vår rapport 
med och som anger energiförbrukningen per capita i Västeuropa sedan 1500
talet (figur 13). I diagrammet är de fyra utvecklingsblock som vi diskuterat 
markerade, och även omvärldskriserna syns som hack i kurvan. Kurvan visar 
tydligt att energianvändningen per capita började öka i samband med att det 
första utvecklingsblocket fick sitt genomslag, och vidare att ökningstakten blev 
exceptionellt hög under de tre årtiondena efter andra världskriget när både 
utvecklingsblocket kring förbränningsmotorn och kring elmotorn nådde sina 
kulmen, och slutligen att energianvändningen stabiliserades under 1980talet 
och har legat tämligen konstant sedan dess. En bidragande faktor till att energi
användningen stagnerade är att den s.k. energiproduktiviteten i Europa (mätt 
som kvoten mellan BNP och total energianvändning) har ökat gradvis sedan 
1920talet men med en markant stegring sedan 1980talet då energiprisökning
arna gav starka incitament till effektivare energianvändning (se figur 14). 

Figur 13. Energiförbrukning per person i Västeuropa, GJ/person och år (Kander et al 2013). 
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Figurerna 13 och 14 beskriver den totala energianvändningen inte andelar 
mellan olika energislag. I figur 15 visas istället den procentuella fördelningen 
mellan energibärare i Europa. Kring sekelskiftet 1900 var kol den helt 
dominerande energibäraren och förblev så till 1900talets mitt. Därefter 
har användningen av olja och naturgas ersatt mycket av kolanvändningen. 
Vad diagrammet också visar är att de fossila bränslena fortfarande svarar för 
ca 80 % av energiförbrukningen i Europa. 

Figur 14. Energiproduktivitetens utveckling i Europa, 1820–2008, dollar/MegaJoule (Kander et al 2013).

Figur 15. Den historiska energiförbrukningen i Europa, visad som procent för de olika energibärarna, 
primär energiförbrukning (Kander et al 2013).
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I Sverige ser bilden dock bättre ut, med en väsentligt högre andel förnybar 
energi (se figur 15). Oljans andel har halverats sedan mitten av 1970talet 
medan biobränslen och elkraft har ökat sina andelar avsevärt. Den tillkom
mande elkraften är i huvudsak baserad på importerat uran även om vindkraft 
också har vuxit snabbt de senaste åren. Naturgas introducerades vid 1980
talets mitt och importen av kol har åter ökat något. Totalt svarar fossila 
bränslen och uran för drygt 60 % av vår energianvändning. 

Figur 16. Andel av olika primära energislag i Sverige 1870–2009 (Kander et al 2013).

0%

20%

40%

60%

80%

100%

18
70

18
80

18
90

19
00

19
10

19
20

19
30

19
40

19
50

19
60

19
70

19
80

19
90

20
00

Livsmedel Foder till hästar Brännved

Vattenkraft Kol Olja

Naturgas El

Som framgått av kapitel 2 har innovationer inom energi och transportområdet 
varit drivande i den ekonomiska tillväxten hittills. En viktig anledning till 
vårt höga materiella välstånd idag är att vi har haft tillgång på billig energi, 
som inte skulle funnits utan en omfattande import av fossila bränslen och 
uran. Det kommer utan tvivel att krävas mycket stora investeringar att ersätta 
dessa med förnybar energi och effektiv energianvändning. Men vår historiska 
redogörelse har även visat att det kan löna sig att göra teknologisprång. T.ex. 
var det positivt för Sverige att man inte byggt in sig i en stark spårbundenhet 
kring ångmaskiner och kol utan snabbt kunde gå över till dieseldrivna moto
rer inom sjöfarten och bli världsledande inom varvsindustrin med produktion 
av stora oljetankers. Ett annat exempel är att Sverige var tidigt ute med elek
trifiering och fick till stånd ett mycket starkt utvecklingsblock med samverkan 
inom statligtprivata utvecklingspar, som drev den ekonomiska utvecklingen 
framåt och som ledde vidare till stora exportintäkter. Om Sverige kan se och 
utnyttja möjligheter som finns att gå i bräschen för omställningen till ett kol
dioxidneutralt samhälle och kan sälja dessa kunskaper/tjänster vidare globalt 
skulle det kunna leda till betydande framtida exportintäkter. 
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En hoppfull utveckling som ägt rum under de senaste decennierna är trend
brottet i energianvändningen i Sverige och en rad andra industriländer. I början 
av 1970talet förutspådde nästan alla prognosmakare att den exponentiella 
ökningen av energianvändningen skulle fortsätta under överskådlig tid, 
möjligen i en något dämpad takt. Men vad som sedan inträffade vid mitten av 
1970talet var ett oväntat och radikalt trendbrott i energianvändningen, som 
därefter har legat på en nästan konstant nivå, i per capita termer. Att förklara 
detta trendbrott enbart med ökningar i energipriserna till följd av oljekriserna 
räcker inte. Visst gav energiprisökningarna nya incitament till energisparande, 
men det var mycket mer grundläggande förändringar som var avgörande. 

Ett viktigt skäl till detta trendbrott just i Sverige var strukturförändringar 
i det svenska näringslivet. I ett första skede fick verkstadsindustrin en växande 
betydelse i förhållande till de energiintensiva basnäringarna som papper, 
massa och metallindustrier. Efterhand har även kunskapsintensiva industrier 
inom mikroelektronik och bioteknik som ingår i IKTutvecklingsblocket 
fått växande betydelse. Denna strukturförändring sammanfattas ibland med 
formuleringen from bulk to bytes. Delvis var dock denna strukturförändring 
resultatet av att energiintensiva industrigrenar flyttade till andra länder och 
världsdelar, och därmed ledde till att energiökningen ägde rum på andra platser 
istället. Men detta är långt ifrån den viktigaste förklaringen. Det skedde även 
en förändring i konsumtionens sammansättning (Kander och Lindmark 2006).

Men strukturförändringarna beror till en del även på förändringar 
på efterfrågesidan och vilken mognad man har uppnått i sin ekonomiska 
utveckling, och då inte bara i Sverige. En faktor som bidrog till trend
brottet i energi användningen i många länder kan (med en liknelse med 
befolkningsutvecklingen) kallas den urbana transitionen. I Sverige inleddes 
urbaniseringsprocessen vid 1800talets mitt och fortgick i jämn och stadig 
takt fram till 1970talet då den mattades av. Urbaniseringen var en extremt 
energikrävande process. Den förutsatte byggandet inte bara av nya bostäder 
och annan bebyggelse utan även av infrastrukturer av olika slag; vägar, spår, 
VAsystem m.m. Bostadsbyggandet kulminerade under 60 och 70talen för 
att därefter drastiskt minska. Det krävdes mängder av grus, cement, stål, trä 
och andra material för detta byggande, och för att framställa och transportera 
allt detta material gick det åt väldiga mängder energi. Nästan alla andra 
industriländer har genomgått en liknande urban transition med en mycket hög 
energiåtgång under utbyggnadsfasen som sedan avtagit kraftigt när urbanise
ringen mattat av. För närvarande är länder som Kina mitt inne i den snabbaste 
fasen av den urbana transitionen, vilket är en viktig förklaring till att Kina 
är världens i särklass största importör av stål och har en snabb ökning av 
energianvändningen. Men om några årtionden kommer transitionen att vara 
fullbordad när merparten av befolkningen är bosatt i urbana områden och då 
kommer sannolikt ett trendbrott i energianvändningen även i dessa länder. 

Den urbana transitionen har skett på olika sätt i olika länder. I t.ex. USA 
och Australien inleddes urbaniseringen sent då många hushåll hade tillgång 
till bil vilket resulterade i en bebyggelsestruktur med en hög grad av ”urban 
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sprawl” och därmed ett starkt bilberoende och med stora bostäder p.g.a. 
relativt sett låga markpriser. Medan t.ex. Europa och Japan hade medeltida 
städer som urbaniseringen utgick från och en senare introduktion av bilen. 
Det innebar att mer koncentrerade urbana strukturer utvecklades med mindre 
bostäder och en större andel kollektivtrafik och cykeltrafik. I länder med 
urban sprawl är det väldigt svårt att åstadkomma en förtätning i efterhand 
och det är därmed svårt att frigöra sig från en omfattande bilism. Det är 
därför av avgörande betydelse hur den urbana transitionen genomförs i Kina 
och andra utvecklingsländer, så att den leder fram till energieffektiva städer 
med förhållandevis tät bebyggelsestruktur lämpad för kollektivtrafik och 
cykeltrafik och med energieffektiva byggnader. 

Den fråga som denna rapport utgår från är om det är möjligt att under 
det kommande halvseklet inte bara hålla energianvändningen på en stabil 
nivå utan att även minska den i absoluta tal och därtill åstadkomma en 
förändring av energitillförseln bort från beroendet av fossila bränslen. I de 
två tidigare kapitlen har vi försökt renodla historiska omställningsprocesser 
av två slag. Å ena sidan innovationsdrivna processer där en grundläggande 
innovation gett upphov till ett utvecklingsblock, som gradvis – efter några 
decennier – lett till stora förändringar inom många samhällssektorer, och 
som också spritts geografiskt från föregångsländer till efterföljande länder. 
Denna typ av processer kan ses som medvindsförändringar i den meningen 
att mäktiga aktörer (båda privata och offentliga) har sett stora potentiella 
fördelar i det nya utvecklingsblocket och på olika sätt har främjat utveck
lingen för egen vinning eller för vad de uppfattat som det allmänna bästa. 
Därmed inte sagt att det inte också funnits motståndare till förändringarna 
bland intressenter i verksamheter som hotats av de nya utvecklingsblocken. 
Å andra sidan omställningsprocesser som tvingats fram på grund av kriser i 
form av oönskade och ofta tämligen snabba omvärldsförändringar. Denna typ 
av processer kan istället ses som motvindsförändringar i den meningen att få 
aktörer har sett några egentliga fördelar i dem, utan medverkat för att de inte 
sett några andra utvägar. Därmed inte sagt att det inte också funnits aktörer 
som profiterat på förändringarna. För samhället har motvindsförändringarna 
dock inneburit höga kostnader. Efter en akut kris med en kostsam anpassnings
process finns ofta en önskan bland många att förebygga att en liknande kris 
ska inträffa igen genom att vidta olika former av förebyggande åtgärder. Men 
när krisen sjunker undan i det kollektiva medvetandet avtar också viljan till 
sådana åtgärder särskilt om de är förknippade med uppoffringar. 

I dagsläget kan vi skönja två pågående processer av samma slag. Å ena 
sidan en global förändringsprocess med ett utvecklingsblock kring informations 
och kommunikationstekniker som en drivande kraft. Denna process, som ofta 
rubriceras den tredje industriella revolutionen, har pågått i flera decennier, men 
tycks nu ha nått en slags mognadsfas, genom att internet i kombination med 
”smarta” mobiltelefoner bidragit till att många fler fått tillgång till datorkraft 
och information till låg kostnad, på liknande sätt som när järnvägsnäten, 
elnäten och vägnäten blev utbyggda under den första och andra industriella 
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revolutionen. Å andra sidan en kris förknippad med hotande klimatföränd
ringar som enligt forskare och experter kräver snabba utsläppsminskningar 
av växthusgaser och därtill krympande lager av fossila energiresurser. Denna 
kris skiljer sig från de vi diskuterat i föregående kapitel, dels genom att den på 
kort sikt inte är lika påtaglig som t.ex. ett krig, dels genom att den är global till 
sin karaktär och förutsätter att anpassningar görs i alla länder. Visserligen kan 
enskilda länder eller regioner gå före, men om andra länder och regioner inte 
följer efter lär det bli svårt att upprätthålla motivationen i föregångsländerna. 
Att själv och ensam ta på sig stora kostnader för det globalas väl och ve är inte 
lockande, vilket ibland sammanfattas under begreppet den sociala fällan. 

Utifrån vårt perspektiv blir en fundamental fråga om medvindsförändringen 
från IKT och motvindsförändringen från klimatförändringar och resursuttöm
ning kan komma att samverka och därmed förstärka varandra på ett positivt 
sätt. Eller formulerat på ett annat sätt; finns det skäl att tro att den tredje 
industriella revolutionen kan underlätta en utveckling mot en lägre energi
användning och större andel förnybar energi? Vi kommer att argumentera för 
att det finns skäl att tro det, men att en sådan utveckling inte sker med auto
matik, utan förutsätter en tydlig politisk styrning och införande av styrmedel 
av olika slag som ger de nödvändiga incitamenten. Vi vill illustrera detta med 
två exempel, hur transportsektorn resp. elsektorn skulle kunna utvecklas i mer 
hållbar riktning med hjälp av IKT.

Transportsektorn är den sektor som under de senaste decennierna har varit 
svårast att förändra i hållbar riktning. Till skillnad från industrisektorn och 
övriga sektorer har den ökat sin energianvändning och inte lyckats minska sitt 
fossilberoende nämnvärt. Det är uppenbart att IKT har en betydande poten
tial både att minska behovet av transporter och att möjliggöra en övergång 
från bilar till andra färdsätt. Det finns redan många exempel på tjänster som 
tidigare involverade resor men som numera till största del sker hemifrån. Förr 
gjordes många betalningar och bankärenden på bank och postkontor; nu 
görs flertalet hemifrån eller från mobilen. Många har också erfarenhet av video
konferenser och att arbeta hemifrån. Men det finns en outnyttjad potential 
att i mycket större omfattning ersätta tjänsteresor, arbetsresor och studieresor 
med videokonferenser och med arbete och studier hemifrån eller på arbets 
och studieplatser nära hemmet. Formerna behöver utvecklas och likaledes 
incitament för att öka omfattningen. En betydande del av varudistributionen 
till hushållen utgörs av inköpsresor till butiker och storköp. Här finns möjlig
het till effektivisering genom beställning via internet, men bara om detta 
kombineras med en organiserad, kollektiv, hemtransport av varor en gång 
per dag av samma slag som postdistribution. Även här behöver formerna 
och incitamenten utvecklas. 

Det finns också en stor potential att effektivisera transporter när förare 
och resenärer hela tiden kan uppehålla sig uppdaterade om trafikläget med 
hjälp av mobiler, satelliter, GPS och annan IKT. Inom godstrafik har man i 
många länder haft tillgång till mobil kommunikation under flera decennier 
vilket bidragit till mycket mer effektiva logistiska flöden, med ett bättre 
utnyttjande av tillgängliga fordon. Den snabbt växande containertrafiken visar 
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också att det är möjligt att samordna olika transportslag på ett mycket effektivt 
sätt. Men det behövs incitament för att i större utsträckning utnyttja tåg och 
fartyg istället för lastbilar. Kilometerskatt för lastbilar som införts i bland 
annat Tyskland och som utnyttjar IKT för att kunna klarlägga hur långt last
bilar färdas kan vara ett effektivt medel. I den urbana persontrafiken har den 
nya tekniken också en betydande potential som bara i liten grad har utnyttjats 
ännu. Med hjälp av smarta mobiler kan resenärer redan idag ständigt ha en 
överblick över trafikläget och få information om möjliga resealternativ, men 
informationen är i huvudsak begränsad till trafikslag, d.v.s. en kollektivtrafikant 
får råd om bästa sätt att åka kollektivt, en bilist om snabbaste vägvalet 
med bil, och en cyklist om bästa vägval med cykel. Det finns en potential 
att utveckla information om hur resor kan göras miljövänligt och snabbt 
genom att kombinera trafikslag, t.ex. kollektivtrafik med hyrcykel, eller först 
bilresa till närmaste station/hållplats och därefter kollektivtrafik. Men för att 
åstadkomma sådana förändrade resebeteenden behövs tydligare ekonomiska 
incitament. IKT kan erbjuda möjligheter för nya former av prissättning, vilket 
illustreras av den trängselskatt som införts i Stockholm. Här behövs ytterligare 
forskning om hur nya typer av prissättning av kollektivtrafik, biltrafik, cykel
hyrning, parkering kan utformas för att åstadkomma mer hållbara och 
effektiva resval. Ett exempel gäller samåkning; en mycket stor ineffektivitet 
i den urbana biltrafiken består ju i att många bilar endast har en resenär. 
IKT kan underlätta att för potentiella samåkare att hitta varandra. Men det 
behövs också tydliga ekonomiska incitament som gynnar samåkning. 

Även elsektorn har en betydande potential att utvecklas i mer hållbar 
riktning med hjälp av IKT, vilket framhållits av förespråkarna av vad som 
brukar kallas ”smarta elnät”. Förnybar elproduktion från vindkraft, solkraft 
och vågkraft är väldigt oregelbunden, och att integrera och samordna den 
med den övriga elproduktionen från värmekraft och vattenkraft ställer stora 
krav på styrningen och balanseringen av kraftsystem. Dessutom behövs 
en större geografisk utbredning av kraftnäten för att t.ex. utnyttja solkraft från 
Nordafrika eller vatten och vågkraft till havs, och en sådan utbredning ställer 
också nya krav på styrning. En annan möjlighet att hantera oregelbundenheten 
– eller ”volatiliteten” – i kraftproduktionen från förnybara kraftverk är att 
styra elanvändningen över dygnet, så att t.ex. laddning av elbilar, uppvärmning 
av hus, diskning och tvätt sker vid tidpunkter då krafttillgången är god. 
Elbilars batterier skulle till och med kunna användas som reserveffekt när 
ägaren inte behöver använda den. Visionerna om smarta elnät brukar inne
hålla alla dessa inslag. Men även för att åstadkomma denna utveckling behövs 
fortsatt forskning om hur man bäst utnyttjar IKT för att åstadkomma mer 
hållbara elsystem. Dessutom behövs nya institutionella spelregler för samord
ning av elnät mellan länder och inte minst starka ekonomiska incitament. 

Med dessa exempel vill vi illustrera att den förändringsprocess som vi 
betecknat som den tredje industriella revolutionen har en betydande potential 
att underlätta en utveckling mot en lägre energianvändning och en större 
andel förnybar energi. Men denna potential kommer inte uppfyllas med 
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någon automatik. Den förutsätter dels forskning som försöker identifiera på 
vilka sätt IKT kan bidra till hållbarhet, dels en tydlig politisk styrning och 
införande av styrmedel av olika slag som ger aktörer incitament att realisera 
sådana lösningar. 

Ofta när man framhåller den här typen av försiktigt positivt budskap om 
IKTs välsignelser får man invändningen att denna energibesparing är skenbar 
och enbart beror på den globala arbetsfördelningen; att de utvecklade länderna 
visserligen själva lever i tjänstesamhället men profiterar på utvecklings länder 
som står för den smutsiga energikrävande produktionen. När det gäller Sverige 
är det alldeles uppenbart att vi alltid varit en nettoexportör av energi i varor 
(Kander och Lindmark 2006). Ser man till koldioxidutsläppen som hör samman 
med produktionen för export och importvaror är det så att Sverige bidrar ännu 
mer till låga globala utsläpp, om Sverige får tillgodoräkna sin jämförelsevis rena 
industriproduktion och sitt koldioxidsnåla energisystem (Kander 2012).

De strukturförändringar mot en mer kunskapsintensiv industri som ägt 
rum i den svenska ekonomin och många andra industrialiserade länder kan 
förväntas fortsätta och även sprida sig till andra länder. En växande del av 
hushållens konsumtion riktas mot mobiltelefoner och annan elektronik. 
Det gäller inte bara de traditionella industriländerna. Även i Afrika, Asien 
och Latinamerika har en stor andel av hushållen kunnat skaffa mobiltelefoner 
under det senaste decenniet. Vad följderna av detta kan bli är svårt att förutse. 
Vem kunde t.ex. förutspå att många afrikanska bönder idag med hjälp 
av mobiltelefoner kan göra betalningar och penningtransaktioner utan att 
behöva åka in till en stad? Runt om i världen ägnar allt fler människor en allt 
större del av sin tid åt att använda sina mobiler och liknande apparater – för 
kommunikation med vänner och bekanta, för konsumtion av massmedier, 
för arbete och inköp, etc. Det är en energisnål sysselsättning i jämförelse med 
många andra. Dessa apparater har gradvis blivit allt billigare och mer mång
sidigt användbara vilket stimulerar till ett ökat nyttjande. Här kan vi faktiskt 
tala om en rekyleffekt som leder till lägre energianvändning istället för högre. 
Fast å andra sidan innehåller mobiler och annan elektronik sällsynta jordarts
metaller och andra råvaror som ofta kräver mycket energi för att utvinnas och 
leder till betydande miljöstörningar. Den slit och släng mentalitet som innebär 
att många ständigt vill ha den senaste modellen, bidrar till en snabb ökning i 
konsumtionen av dessa råvaror. Trots allt är det mycket forskning som talar 
för att IKT ger mer besparing än ökning av energianvändningen, åtminstone 
i relativa termer (i förhållande till BNP). 

Viktigt för framtiden är att rekyleffekten som uppkommer genom 
energibesparingar, billigare IKT samt alla effektivitetsvinster som gör oss 
rikare och tenderar att öka energianvändningen, istället används till att spara 
energi; att många väljer att använda ökade inkomster till investeringar i t.ex. 
energibesparande värmepumpar och solpaneler snarare än till semesterresor 
till avlägsna platser. För att åstadkomma ändringar av konsumtionsmönster 
av detta slag krävs en kombination av åtgärder, å ena sidan utbildning och 
upplysning om nödvändigheten av omställning och å andra sidan politisk 
styrning, exempelvis genom kraftiga koldioxidskatter. 
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