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SAMMANFATTNING 
 
 
 
 
Sambandet mellan samhällsutvecklingen och de växande miljöproblemen kom i slutet av 

1980-talet att få en allt mer framskjuten roll på den politiska agendan i Sverige. I och med att 

energianvändningen står för en stor del av miljöproblemen har allt fler kommit att inse vikten 

av att uppnå en hållbar situation för energianvändandet. För att se hur arbetet mot en hållbar 

energianvändning fortskrider har International Atomic Energy Agency (IAEA) tagit fram en 

modell som innehåller en rad ekonomiska, sociala och miljömässiga indikatorer. Med hjälp av 

modellen kan förändringar i indikatorerna över en tidsperiod indikera hur arbetet mot en 

hållbar energianvändning fortgår. Analyserandet av dessa indikatorer kan komma att bidra till 

policyförändringar som på lång sikt kan generera en än mer hållbar energianvändning. 

Studiens övergripande syfte är därför att analysera huruvida Sverige går mot en mer hållbar 

energianvändning med hjälp av IAEA:s indikatorer. För att kunna svara på studiens syfte har 

således huvudsakligen en analys över en specifik tidsperiod genomförts. Utgångspunkten för 

de teoretiska resonemangen i studien baseras till stora delar på grundläggande 

miljöekonomiska resonemang. De slutsatser som kan dras från studien är att Sveriges 

energianvändning ur en rad aspekter kommit att gå mot en mer hållbar utveckling. Utifrån de 

resultat som framkommit i studien kan Sverige anses kommit långt i arbetet mot en mer 

hållbar energianvändning inom den sociala och miljömässiga dimensionen. För att uppnå en 

än mer hållbar energianvändning bör därför fokus läggas mot den ekonomiska dimensionen 

och då främst arbetet att öka de förnyelsebara energikällornas andel i energiproduktionen. 

 
 



ABSTRACT 
 
 
 
 
The relationship between public development and growing environmental problems plays an 

important role in setting the Swedish political agenda. Due to the fact that the use of energy 

accounts for a considerable share of the environmental problems, more people are realizing 

the importance of obtaining a sustainable development. To analyze the progress of sustainable 

energy use, the International Atomic Energy Agency (IAEA) has developed a model that 

contains a series of economic, social and environmental indicators. The analysis of changes 

within the indicators over a period of time indicates how the work towards the use of 

sustainable energy is progressing. The analyzing of these indicators may contribute to policy 

changes that on a long-term basis can generate more use of sustainable energy. The purpose 

of this study is to analyze if Sweden is moving towards more sustainable use of energy with 

the help of the IAEA indicators. The theoretical framework of the study is based on basic 

environmental economic theory. The results indicate that Sweden is moving toward a more 

sustainable energy use in the social and environmental dimension. However, to further 

improve the sustainability attention must be directed towards the economic dimension with 

focus on the share of renewable energy. Nevertheless, the overall conclusion is that Sweden’s 

energy use is moving towards a better sustainability in its energy use. 
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Kapitel 1 

INLEDNING 

 

 

 

 

1.1 Bakgrund 

I slutet av 1980-talet kom miljöfrågorna att få en allt mer framskjuten roll på den politiska 

agendan i Sverige. Sambandet mellan samhällsutvecklingen och de växande miljöproblemen 

kom därför att synliggöras allt mer. Det var bland annat då uttrycket hållbar utveckling 

myntades i Brundtland-kommissionens rapport (Hägerhäll, 1988). Deras definition, men även 

den definition som International Atomic Energy Agency (IAEA) använder sig av när de tolkar 

hållbar utveckling i sin rapport, är:  

 
”Tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter  

att tillgodose sina behov.” (Hägerhäll, 1988:22) 

 

För att underlätta analyser av hur arbetet mot en hållbar energianvändning fortskrider har 

IAEA tagit fram en modell som innehåller en rad ekonomiska, sociala och miljömässiga 

indikatorer. De sociala faktorerna innefattar bland annat andelen av hushållets inkomst som 

går till bränsle och elektricitet. Vidare visar de ekonomiska faktorerna på hur exempelvis 

energianvändandet per capita och energiproduktionen mot bruttonationalproduktion ser ut. 

Slutligen innefattar de miljömässiga faktorerna luftkvalitet och andra miljökvaliteter som 

påverkas av energisektorn. Med hjälp av modellen kan förändringar i indikatorerna över en 

tidsperiod indikera hur arbetet mot en hållbar energianvändning fortgår (IAEA, 2005). 

 

Det har blivit allt viktigare att analysera om det svenska samhället går mot en mer hållbar 

energianvändning ur en rad aspekter och då framförallt för att kunna se inom vilka områden 

Sverige kommit långt i arbetet mot en hållbar energianvändning. Dock kan det vara än 

viktigare att synliggöra de områden där ytterligare arbete måste företas. Analyserandet av 

dessa aspekter kan komma att bidra till policyförändringar som på lång sikt kan generera en 

än mer hållbar energianvändning. Frågeställningar studien ämnar besvara är därför inom 

vilken/vilka dimensioner samhället kommit långt i implementeringen mot en mer hållbar 
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energianvändning. Vidare ämnar även studien att analysera inom vilken dimension ytterligare 

arbete kan företas för att uppnå en hållbar energisituation. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att analysera huruvida Sverige går mot en mer hållbar 

energianvändning.  

 

1.3 Metod och avgränsningar  

För att kunna besvara studiens syfte måste hållbarhetsbegreppet definieras ytterligare. 

Inledningsvis har studien kommit att utgå från Brundtland-kommissionens definition av 

begreppet. Utifrån denna definition går dock en mängd olika tolkningar att göra. Denna studie 

kommer huvudsakligen att grunda sig på en tolkning där en ökad energianvändning 

fortfarande kan vara hållbar på grund av teknisk utveckling och substitutionsmöjligheter. 

Företrädare för andra tolkningar av hållbarhetsbegreppet kommer dock även att tas upp i 

studien för att synliggöra den problematik som är förknippad med vad som är hållbart. I och 

med att problematiken runt hållbar utveckling och för denna studie mer specifikt 

energianvändningen, förutom de ekonomiska aspekterna, innefattar så väl sociala som 

miljömässiga aspekter måste även en mer övergripande ansats företas. Stora delar av den 

nationalekonomiska forskningen utgår från den neoklassiska teoribildningen som föregås av 

en rad antaganden. Ett av dessa är att människan handlar rationellt i sin strävan att maximera 

sin nytta. På grund av att människans handlande och agerande även påverkas av den sociala 

och institutionella kontexten måste en hållbar energianvändning även ta hänsyn till dessa 

aspekter för att kunna betecknas som hållbar.  

 

Många av de teoretiska resonemangen som återges i denna studie kommer emellertid att 

bygga på neoklassiska antaganden och de begränsningar detta medför bör läsaren vara 

medveten om när analyserandet av indikatorernas utveckling görs, om Sverige går mot en mer 

hållbar energianvändning eller inte. För att kunna svara på studiens syfte har huvudsakligen 

en analys med kvantitativa inslag, under en specifik tidsperiod, genomförts där bland annat 

Sveriges konsumtion och produktion av energi studerats över tiden. I jämförelsen har en rad 

indikatorer analyserats för att kunna besvara frågeställningarna. Studien har även begränsats 

till att endast undersöka förändringen under tidsperioden år 1981 till 2002 och enbart i 

Sverige. Anledningen till att just denna tidsperiod har kommit att användas beror på de 

politiska beslut som kom att fattas i början av 1980-talet. Avslutningsvis kommer flera av de 
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sociala indikatorerna IAEA anser vara viktiga faktorer inte inkluderas i denna studie. 

Exempelvis andel av befolkningen som har tillgång till el, vilket i Sverige kan antas ha varit 

relativt konstant över den tidsperiod denna studie ämnar undersöka, har inte tagits med. 

Vidare har bristen på data över tiden för ett antal av de ekonomiska och miljömässiga 

indikatorerna, lett till att dessa inte har gått att ta med i studien.  Trots dessa bortfall kan de 

kvarvarande indikatorerna fortfarande anses återspegla utvecklingen inom de dimensionerna 

IAEA anser vara relevanta, ur ett hållbarhetsperspektiv. 

 

1.4 Tidigare forskning 

Tidigare studier som kommit att beröra hållbarhetsbegreppet och i detta fall mer specifikt 

energianvändningen i Sverige är bland annat den årligt återkommande rapporten 

Energiindikatorer (Energimyndigheten, 2005a) från Energimyndigheten. Denna studieserie 

har en liknande uppbyggnad som IAEA:s modell med indikatorer som sammantaget kan visa 

hur utvecklingen inom energisektorn sett ut över tiden. Skillnaden mellan de indikatorer 

IAEA och Energimyndigheten kommit att använda sig av, är att utformningen av IAEA:s 

indikatorer i högre grad är byggd för möjligheten till en internationell jämförelse mellan olika 

länder. Andra relevanta studier som berör hållbarhet och energisektorn är bland annat Harris 

och Udagawa (2004) som i Review of International Political Economy tagit upp hur Kinas 

ekonomiska expansion kan ses i relation till hållbar utveckling och då främst med fokus på 

energianvändningen. Slutligen kan även Bobylev (2005) nämnas i detta sammanhang som i 

Problems of Economic Transition kommit att behandla den ryska utvecklingen ur ett 

hållbarhetsperspektiv. 

 

1.5 Disposition 

I nästa kapitel följer ett avsnitt som övergripande behandlar och beskriver de indikatorer som 

IAEA tagit fram. För att kunna analysera dessa indikatorer är det viktigt att känna till de 

kontextuella förhållandena i Sverige. Därför redogörs det i kapitel 3 för den svenska 

institutionella, sociala, miljömässiga och ekonomiska utvecklingen. Därefter i kapitel 4 följer 

uppsatsens teoridel. Kapitel 5 utgör studiens empiriska del där förändringar i indikatorerna 

över den valda tidsperioden redogörs. I uppsatsens avslutande del knyts sedan teorin samman 

med det empiriska underlaget i en sammanfattande slutdiskussion, där också uppsatsens 

övergripande syfte besvaras. 
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Kapitel 2 

BESKRIVNING AV IAEA INDIKATORERNA 

 

 

 

 

Tillgången på relativt billig energi är en viktig faktor i ett lands ekonomiska och sociala 

utveckling. Ett stort problem med användandet av energi är att det längs energikedjan uppstår 

restprodukter som exempelvis föroreningar och andra externaliteter. För att länder ska kunna 

se om deras energianvändning är hållbar har IAEA tagit fram energiindikatorer för hållbar 

energianvändning, riktlinjer och metoder. Målet med rapporten är att länderna ska komma att 

använda energiindikatorer för hållbar utveckling (EISD1) och på så sätt kunna utveckla och 

värdera deras energianvändning (IAEA, 2005:1ff). 

 

2.1 Bakgrund till IAEA indikatorerna 

När val mellan olika energiteknologier sker är det inte enbart de ekonomiska faktorerna som 

bör tas i beaktning utan även de sociala och miljömässiga konsekvenserna måste tas med i 

beslutsprocessen. De resultat och analyser som görs med hjälp av EISD i ett land går inte att 

applicera direkt till ett annat land. Varje land har sina specifika förutsättningar när det gäller 

institutionella förutsättningar, ekonomi, geografi och tillgång på resurser.  

 

Arbetet med att ta fram relevanta indikatorer startades av underorganisationer inom FN i 

mitten av 1990-talet2. De framtagna indikatorerna delades in i fyra övergripande kategorier: 

sociala, ekonomiska, miljömässiga och institutionella. Den institutionella kategorin har tagits 

bort som enskild kategori då den är svår att mäta i kvantitativa termer. Det institutionella 

ramverkets inverkan har på grund av detta inte minskat i betydelse utan återspeglas indirekt i 

förändringar i de övriga kategorierna. Indikatorerna som faller under de sociala och 

miljömässiga kategorierna visar på tydliga tendenser om förändringarna i energianvändningen 

är positiv eller negativ. På flertalet av de ekonomiska indikatorerna går inte denna indelning 

att göra på grund av hänsyn till landets specifika förutsättningar. Sammantaget måste analysen 

ta hänsyn till samtliga indikatorer och deras påverkan på varandra. Vidare måste även 

förändringarna i indikatorerna ställas i relation till landets särart. 

                                                 
1 Energy indicators for sustainable development. 
2 Kommissionen för hållbar utveckling och Avdelningen för ekonomiska och sociala frågor. 
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2.2 Sociala indikatorer 

De sociala indikatorerna kan delas in i två olika underkategorier: (1) Rättvis fördelning av 

energi och; (2) hälsa. Rättvis fördelning i det här fallet innebär att kostnaderna av 

produktionen och konsumtionen är jämt fördelade över befolkningen, men även att alla har 

samma möjlighet att använda energin utan att skada eller påverka övrig befolknings hälsa 

negativt. Dessa indikatorer utgör en grundläggande förutsättning för de ekonomiska och 

miljömässiga indikatorerna men riktar sig främst mot länder som kategoriseras som 

utvecklingsländer.  

 

Då denna studie syftar till att se på Sveriges energianvändning kan många av dessa 

indikatorer redan antas vara uppfyllda för en hållbar utveckling. Exempelvis kan andelen av 

befolkningen som inte har tillgång till el antas vara låg i förhållande till den totala 

befolkningen och inte förändrats mycket de senaste årtiondena3 (IAEA, 2005:15ff). Utifrån 

den indikatorn som redogörs i Tabell 2.1 kommer hushållens kostnader för energi ställas mot 

de totala utgifterna. Energikostnaderna för olika hushållsgrupper som till exempel 

ensamstående med eller utan barn kommer också att studeras. Utifall att resultaten från 

studien visar att hushållens energikostnader i relation till dess totala utgifter har ökat markant 

över tidsperioden, torde detta indikera en utveckling inom den sociala dimensionen som inte 

är hållbar. Förändringar i indikatorn som redogörs i Tabell 2.1 kan slutligen även ställas i 

relation till indikatorer i den ekonomiska dimensionen. 

 

Tabell 2.1 Indikator i den sociala dimensionen 

Område Indikator Komponenter 
Rättvis 
fördelning 

Andel av hushållens utgifter som läggs 
på bränsle eller el 

Hushållens utgifter lagt på 
bränsle eller energi/ 

    
Hushållens totala utgifter och 
olika hushållsgruppers utgifter 

Källa: IAEA, 2005:11. 

 

2.3 Ekonomiska indikatorer 

Tillgången och användandet av energi är nödvändig för den ekonomiska utvecklingen, men då 

energianvändandet påverkar både miljön och resurstillgångarna måste en hållbar utveckling ta 

hänsyn till både energins utveckling och påverkan. De ekonomiska indikatorerna är därför 

uppdelade i två underkategorier: (1) Användning och (2) produktionsmönster (IAEA, 

                                                 
3 För samtliga sociala indikatorer se IAEA, 2005:11. 
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2005:18f). För att nå en hållbar utveckling måste energitillgängligheten vara hög vilket i sin 

tur förutsätter att energitillgången ligger på en tillfredställande nivå. Kostnaderna för dessa får 

slutligen inte vara så höga att det leder till en stagnation i landets utveckling. 

 

Utifrån Tabell 2.2 går det att utläsa vilka energiindikatorer IAEA anser påverkar hållbarheten 

inom den ekonomiska dimensionen. Exempelvis kommer dessa indikatorer visa hur 

produktionen och konsumtionen av energi/el har förändrats över den aktuella tidsperioden.  

Intressant i detta sammanhang är att undersöka huruvida till exempel energianvändningen 

kommit att förändrats. En annan intressant aspekt, ur ett hållbarhetsperspektiv, är 

fördelningen av energiproduktionen mellan olika energislag.  Även prisförändringen för olika 

energislag är viktig för att möjliggöra en mer nyanserad analys av de svenska förhållandena.  

 

Tabell 2.2 Indikatorer i den ekonomiska dimensionen 

Område Indikator Komponenter 

Användning Energianvändning 
Energianvändning / Total 
befolkningsmängd 

    
  Energianvändning  Energianvändning / BNP 
    

Produktionsmönster 

 Effektivitet av 
energiomvandling och 
fördelning Förlust i transformeringssystem 

      

  
Energianvändning inom 
olika samhällssektorer 

Energianvändning i industrisektorn 
och tillverkningsindustrin, 

    Energianvändning i jordbrukssektorn, 
   Energianvändning i tjänstesektorn, 
    Energianvändning i hushållen / 
    Total energianvändning 
     

  

 Andel av 
energianvändandet från 
olika energikällor   

Huvudsakligt utbud av energi och 
slutlig konsumtion baserat på 
bränsleslag, 

    
 Huvudsakligt utbud av energi som 
inte är baserat på kol, 

   
Huvudsakligt utbud av energi som är 
baserat på förnyelsebar energi / 

    Totalt utbud av energi  
     

  

 Slutpris på energi för 
bränsletyp och sektor 
(SEK/enhet)  Energipriser för olika bränsletyper 

Källa: IAEA 2005:12f. 
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2.4 Miljömässiga indikatorer 

En förändrad samhällsutveckling påverkar produktionen, distributionen och konsumtionen av 

el vilket i sin tur skapar miljöproblem i form av olika externaliteter som utsläpp och avfall. De 

miljömässiga indikatorerna delas in i tre underkategorier: (1) Atmosfär, (2) vatten och (3) 

land. Med atmosfäriska indikatorer menas förändringar i växthusgasutsläpp och luftkvalitet. 

Vatten och landindikatorerna återspeglar en mer direkt påverkan på natur och människa.  

 

De indikatorer som redogörs i Tabell 2.3 visar på växthusgasförändringen över tiden. 

Utsläppsnivåerna för de olika ämnena ställs i relation till befolkningsmängden samt 

försörjningsbalansen. Utifall att resultaten från studien visar att utsläppen per person ökat 

markant över tidsperioden, torde detta indikera en utveckling inom den miljömässiga 

dimensionen som inte är godtagbar. Förändringar i indikatorerna som redogörs i Tabell 2.3 

kan slutligen även ställas i relation till en rad indikatorer i den ekonomiska dimensionen. 

 

Tabell 2.3 Indikatorer i den miljömässiga dimensionen 

Område Indikator Komponenter 

Atmosfären 
Växthusgasutsläpp från energiproduktion och 
konsumtion/BNP och befolkningsmängd 

Växthusgasutsläpp från 
energiproduktion och 
konsumtion 

      

   Koldioxid-, Metan- och Kvävedioxidutsläpp 
/Total befolkningsmängd och 
BNP 

      

  
Omgivande koncentration av luftföroreningar i 
tätorter 

Koncentration av utsläpp i 
luften 

      
  Luftföroreningar från energisektorn Luftföroreningar 

Källa: IAEA 2005:14. 
 

Sammanfattningsvis kännetecknas en hållbar energianvändning av att aktörerna inom 

energisektorn tar hänsyn till de ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenser 

förändrad produktion kan tänkas få. Vidare går inte de resultat och analyser som görs med 

hjälp av EISD i ett land att applicera direkt på ett annat land. Därför är det viktigt att redogöra 

för de specifika förutsättningar Sverige har gällande exempelvis utvecklingsnivå, ekonomi, 

geografiska förutsättningar och tillgången på resurser när analysen av resultaten ska göras. 

Vilka övergripande förändringar har då skett i Sverige på det institutionella, ekonomiska, 

sociala och miljömässiga planet sedan 1975 som kan tänkas ha påverkat energisektorn? 
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Kapitel 3 

ENERGIANVÄNDNINGENS UTVECKLING 

 

 

 

 

Eftersom ett lands specifika förutsättningar har en stor inverkan på energianvändningen, 

kommer i detta kapitel en kort sammanfattning av Sveriges institutionella, sociala, 

miljömässiga och ekonomiska utveckling att göras.  

 

3.1 Den institutionella utvecklingen i Sverige: energipolitiken 

Den statliga inverkan i energianvändningen är en av de enskilt viktigaste grund-

förutsättningarna när hänsyn tas till samhällsutvecklingen. Det var först under 1970-talets 

oljekris då oljepriset kom att skjuta i höjden till nya rekordnivåer som den svenska regeringen 

gjorde ett första försök att på allvar reglera energianvändningen. Radetzki konstaterar i Svensk 

energipolitik under tre decennier (2004), att statens tilltro till utbyggnaden av kärnkraften var 

en starkt bidragande orsak till oljekrisens omfattande effekter på det svenska samhället. Av de 

24 kärnkraftsreaktorerna som var planerade kom enbart 13 av dessa att färdigställas. 

Energipropositionen 1975:30 inriktade sig till stora delar på åtgärder för att förhindra liknande 

kriser som den oljekris som uppstod 1973-1974. Åtgärder som Radetzki kunnat identifiera 

som förslag för att minska oljeberoendet var bland annat finansieringsförslag för 

effektivisering av uppvärmningen till villor men även höjda energiskatter. En annan åtgärd 

var att öka det internationella samarbetet när det gällde energifrågor (Radetzki, 2004:46ff).  

 

Efter folkomröstningen 1980 togs ett beslut om en avvecklingsplan för kärnkraften och 

slutmålet blev 2010 där de första avvecklingarna skulle ske i slutet av 1990-talet. Detta 

grundades på den tekniska livslängd som reaktorerna hade (Regeringskansliets material, 

1997).  Med facit i hand har endast två reaktorer avvecklats och då på grund av påtryckningar 

från danskt håll. Sannolikheten att nå målet för avvecklingen av de 11 återstående reaktorerna 

till 2010 är liten. Det som hände 1980 ledde fram till en ny stor energiproposition 1980/81:90.  
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”Ett centralt mål för energipolitiken är ett kraftigt minskat oljeberoende. 

Förutsättningar skall skapas för en avveckling av kärnkraften enligt riksdagens 

beslut. Övergång till fasta bränslen skall främjas. En successiv utveckling skall ske 

mot ett energisystem i huvudsak baserat på varaktiga, helst förnybara och 

inhemska, energikällor med minsta möjliga miljöpåverkan.” (Proposition 

1980/81:90,1) 

 

Huvuddragen i propositionen var att den svenska energipolitiken skulle utgå från att minska 

oljeberoendet, avveckla kärnkraften och göra en övergång till andra fossila bränslen (Moberg, 

1985:21). Intressant är att grunden för denna proposition nästintill är identiskt med de mål för 

energiförsörjning som kommer upp ungefär 20 år senare i ”En svensk strategi för hållbar 

utveckling” (Regeringens skrivelse 2003/04:129). 

 

Under början av 1990-talet skedde en rad olika skatteåtgärder som var direkt kopplade till 

energiområdet. Ett exempel är koldioxidskatten på fossila bränslen. 1990-talet kom annars att 

handla mest om stora energiöverenskommelser mellan olika partier. Till en början var det 

socialdemokraterna, centern och folkpartiets överenskommelse som ledde till den 

energipolitik som fastslogs 1991 där en ny inriktning på kärnkraftsavvecklingen gjordes. I den 

nya energipolitiken poängterades vikten av hushållning med el, miljövänlig el och bevara ett 

elpris som kan konkurrera på en internationell arena. Andra skatteåtgärder som påverkade 

energisektorn var investeringsstöd till miljövänligare energislag som vindkraft och 

biobränslen. Besluten accepterades även av den nya regeringen som tillträde 1991 

(Regeringskansliets material, 1997:6ff).  

 

Det dröjde till 1996 innan några nya större ingrepp gjordes i energipolitiken. Då fastslog den  

dåvarande regeringen att det inte var realistiskt att hålla sig till ett slutdatum för avvecklingen 

av kärnkraften. Regeringen ansåg att en avveckling i detta skede skulle äventyra balansen i 

sysselsättningen, välfärden och miljön så länge det inte fanns klara ersättningsmöjligheter. I 

samband med detta kom arbetet med att minska elanvändningen och öka incitamenten för en 

ny elproduktion igång (Regeringskansliets material, 1997:6ff). Riktlinjerna ligger i stort sett 

till grund för den energipolitik som förs idag. Även om dagens energipolitik i högre 

utsträckning präglas av internationella avtal. 

 

 

 

9 
 



 

3.2 De sociala förhållandena i Sverige  

Den svenska välfärdsmodellen som byggts upp under efterkrigstiden, kom i början av 1970-

talet att drabbas av en rad nationella och internationella kriser. Händelser av stor betydelse för 

detta är först och främst oljekriserna, det glada 1980-talet och den efterföljande finanskrisen i 

början av 1990-talet. I början på 1980-talet påverkades det svenska samhället i hög grad av 

den stora oljekrisen vilket bidrog till ett ökat grönt medvetande hos de svenska medborgarna. 

(Ahrne m.fl., 2003:35). Välfärden fortsatte att växa men inte i samma takt som under de 

tidigare årtiondena.  

 

1990-talet började med en av de värsta finanskriserna som Sverige skådat. Detta ledde till att 

stora förändringar genomfördes på de flesta plan i samhället för att motverka att situationen 

skulle förvärras ytterligare. Arbetslösheten kom att stiga i en rasande takt och uppnådde 

siffror som inte noterats i Sverige sedan 1930-talet. Staten kunde inte komma ur krisen med 

en expansiv politik utan tvingades hårdbanta budgeten för att inte dra på sig för stora skulder. 

Denna budgetpolitik kom att följa med genom hela 1990-talet även om ekonomin kom på 

fötter igen i slutet av årtiondet. De arbetslösas situation förvärrades ytterligare, vilket i sin tur 

kom att öka de sociala klyftorna i samhället (Ahrne m.fl., 2003:43ff). Ökade sociala klyftor i 

samhället är en nackdel ur ett hållbarhetsperspektiv. IAEA:s intentioner med de sociala 

indikatorerna är att se om energikostnaderna är ojämnt fördelade mellan olika 

hushållsgrupper. Därför är det bland annat viktigt att se hur hushållens energiutgifter ser ut i 

förhållande till dess totala utgifter.  

 

3.3 Energianvändningens miljöpåverkan 

Eftersom energianvändandet ger upphov till stora externa effekter ämnar detta avsnitt att ge 

en översiktlig bild av hur Sveriges produktion och konsumtion av energi förändrats under den, 

för studien, aktuella tidsperioden. Energianvändning påverkar miljön genom växthuseffekter, 

luftföroreningar, försurningar och övergödning. När det gäller växthuseffekterna orsakas 

dessa i första hand av koldioxidutsläpp. Under tidsperioden 1970 till 1990 har 

koldioxidutsläppen minskat kraftigt, där främsta orsaken anses vara övergången från olja till 

andra energialternativ och effektiviseringar av energianvändandet. Under 1990-talet skedde 

en stagnation av utsläppen då de ökade med mindre än 0,1 procent. Energisektorns del av de 

totala koldioxidutsläppen var 1999, inkluderat transportsektorn, ungefär 77 procent. 

Koldioxidens andel av de totala växthusgasutsläppen samma år uppgick till 80 procent 

(Departementsserien 2001:71; 2001:10ff). Den svenska delen i de globala utsläppen av 
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koldioxid är enbart ett par promille, vilket gör att Sverige ligger under genomsnittet i EU när 

det gäller utsläppen per invånare och BNP. Åtgärderna är många och kopplas nu mest till 

Kyotoprotokollet och Sveriges mål är att försöka stabilisera utsläppen under perioden 2008 

till 2012 (Miljömålsrapport; 2002:24). Luftföroreningarna är framförallt kopplade till 

hälsoproblemen de orsakar hos människor och då främst i storstäder. Problemen uppstår i 

huvudsak genom utsläpp vid uppvärmning av bostäder (Miljömålsrapport; 2002:21). 

 

Miljöproblemen kring försurning har varit ett av de mest uppmärksammade miljöproblemen i 

Sverige sedan 1970-talet. Orsaken till försurning är främst förbränningen av olja vilket 

genererar externaliteter i form av utsläpp från svaveloxider. Utvecklingen har gått mot en 

kraftig reducering av svaveloxidhalterna då oljeanvändningen har minskat samt att 

svavelhalterna sjunkit i oljan. Under perioden 1988 till 2000 minskade svavelutsläppen med 

ungefär 90 procent (Miljömålsrapport; 2002:22). Övergödningsproblematiken kopplas oftast 

samman med jordbrukssektorn, men även energisektorn har del i problemen genom utsläpp av 

kväve i luften. Utsläppsminskningen av kväve har inte skett i den takt som varit önskvärd men 

har under senare tid visat mer positiva tendenser. Här gäller samma problematik som med 

svavelutsläpp att det inte enbart går att fokusera på det nationella planet (Miljömålsrapport; 

2002;23). 

 

3.4 Den svenska energimarknaden 

Elmarknaden i Sverige har under en tid genomgått stora förändringar och då främst sedan 

mitten av 1990-talet. Dessa förändringar var bara en del av ett större nordiskt projekt där en 

gemensam nordisk handelsplats skulle skapas och är fortfarande aktiv genom 

elhandelsmarknaden Nord Pool. Syftet med reformen var att skapa en konkurrens mellan 

företagen inom elhandel och elproduktion (Energimyndigheten, 2005b:12ff). Den svenska 

marknaden består av ett fåtal aktörer som främst inriktat sig på produktion från kärnkraft och 

vattenkraft. Det fåtalet aktörer ger en stark koncentration på produktionssidan i Sverige och 

domineras av Vattenfall, E.on (gamla Sydkraft) och Fortum. Dessa säljer vidare sin 

elproduktion via Nord Pool till andra bolag som sköter handeln mot slutkunderna. Reformen 

har gett slutkunden större möjligheter att välja vilket företag de vill köpa sin el av. Det har 

skapat en strukturförändring när det kommer till antalet slutkundsföretag där det innan 

reformen fanns cirka 200 företag vilket kan jämföras med 150 företag år 2004. Störst 

förändring har skett hos de tre stora elhandelsföretagen (Vattenfall, Fortum och E.on) som vid 
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reformens början hade en marknadsandel på 30 procent och år 2004 hade denna andel ökat till 

50 procent (Energimyndigheten, 2005b:18ff). 

 

Den svenska fjärrvärmemarknaden har existerat sedan 1940-talet och dess betydelse har 

kommit att öka med tiden. Det är främst den stora flexibiliteten inom fjärrvärmen, att snabbt 

ställa om mellan olika bränslen, som varit till dess fördel. Fram till början av 1980-talet var 

fjärrvärmen oftast en del utav den kommunala förvaltningen men har mer och mer kommit att 

övergå i kommunala aktiebolag (Energimyndigheten, 2004:33ff). 

 

Naturgasmarknaden i Sverige har kommit att koncentrera sig till de västra delarna av landet 

och har funnits sedan mitten av 1980-talet. Kraftiga ökningar skedde under 1990-talet men 

detta har inte gett några större effekter på den total energianvändning (Energimyndigheten , 

2005b:35). Marknaden kännetecknas av en stark vertikal integration. Det finns tre nivåer och 

den översta importnivån utgörs av Dong (danskt energiföretag). De två andra nivåerna är två 

försäljningsled grossist- och detaljhandel. I grossithandelsledet är det två företag som agerar, 

Dong och Sydkraft Gas. När det kommer till detaljhandelsledet utgörs det av de två 

föregående företagen och ett antal mindre aktörer (Energimyndigheten, 2005b:35). Det finns 

idag sju olika företag på den svenska marknaden och naturgasmarknaden och dessa står inför 

stora expansionsplaner. Sydkraft Gas har bland annat beviljats bygga en ledning till Tyskland 

genom Danmark. Även i Sverige finns det planer på att expandera mot östkusten och upp mot 

mellersta Sverige (Energimyndigheten, 2005b:37f).  
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Kapitel 4 

TEORETISK REFERENSRAM 

 

 

 

 

För att kunna analysera om energianvändningen är mer hållbar måste hänsyn tas till 

utvecklingen inom de sociala, miljömässiga och ekonomiska indikatorerna. En analys av 

IAEA:s indikatorer måste även ta hänsyn till hur dessa påverkar och förhåller sig till varandra. 

Huruvida förändringar över tiden för de olika indikatorerna inom dessa dimensioner visar på 

en hållbar situation bygger till stora delar på vad som kan anses ha ett värde och synen på 

naturen. Utgångspunkten för de teoretiska resonemangen i kapitlet baseras till stora delar på 

grundläggande miljöekonomiska resonemang.  

 

4.1 Kopplingen mellan de ekonomiska, sociala och miljömässiga dimensionerna  

De framtagna indikatorerna delas i figur 4.1 in i tre övergripande kategorier: ekonomiska, 

miljömässiga och sociala. Utifrån modellen går det att se hur de olika dimensionerna är 

kopplade till varandra. 

  

Social 
dimension 

Direkt påverkande 
indikatorer från 
sociala dimensionen 

Direkt påverkande 
indikatorer från 
ekonomiska 
dimensionen 

Reaktion på 
institutionella 
dimensionen  

 

 
Institutionell 
dimension 

 
Figur 4.1 Sambandet mellan de olika dimensionerna och energianvändning.  

Källa: Bearbetat material från IAEA, 2005. 

Tillstånd inom energisektorn 

Direkt påverkande indikatorer från 
energisektorn i ekonomiska dimensionen 

Ekonomisk 
dimension 

 

Miljömässig 
dimension 
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Utvecklingen i energisektorn beror alltså på ekonomiska aspekter som direkt eller indirekt 

påverkar förhållandena inom den sociala och miljömässiga dimensionen. De institutionella 

förhållandena påverkar i sin tur direkt eller indirekt de övriga dimensionerna. Problemet med 

hållbar energianvändning är att lösningar som medför en ekonomisk och socialt önskvärd 

utveckling inte nödvändigtvis är miljömässigt hållbar. Långsiktigt hållbara lösningar för 

energisektorn måste alltså innefatta samtliga dimensioner vilket i figur 4.1 markeras av 

tillståndet i respektive dimension som ligger inom det triangelformade området. Hur är det då 

möjligt att avgöra om förändringar i dessa indikatorer visar på positiva eller negativa 

tendenser ur ett hållbarhetsperspektiv?  

 

Utifrån flertalet av indikatorerna som omfattas av sociala och miljömässiga aspekter visar 

dessa tydliga tendenser om förändringar i energianvändningen är positiv eller negativ ur ett 

hållbarhetsperspektiv. Att avgöra om förändringarna i de ekonomiska indikatorerna är positiv 

eller negativ ur ett hållbarhetsperspektiv beror däremot på en mängd faktorer och det finns 

inga entydiga svar på frågan om utvecklingen inom dessa indikatorer är hållbar eller inte. 

Utifrån den breda Brundtland definitionen går en mängd olika tolkningar att göra. Det som 

skiljer de olika tolkningarna från varandra grundar sig till stora delar på vilken betydelse den 

tekniska utvecklingen har. Även vilka substitutionsmöjligheter som finns, är omdiskuterat i 

hållbarhetsdiskussionen (Söderqvist m.fl., 2004: 107ff). Företrädare för tre olika tolkningar 

kommer i studiens fortsätta arbete att refereras till som så kallade pessimister, optimister och 

miljöekonomer. För att göra begreppet ”hållbart” mer konkret och möjliggöra en analys, 

huruvida energianvändandet i Sverige kan anses vara hållbar, är det nödvändigt att redogöra 

för vilka tolkningar pessimisterna, optimisterna och miljöekonomerna gör av Brundtland 

kommissionens definition av hållbarhet.  

 

4.2 Hållbar produktion och konsumtion av el  

Tillgången på energi är en viktig faktor i ett lands ekonomiska och sociala utveckling. De 

indikatorer som IAEA tagit fram behandlar i allmänhet energi, men för att underlätta 

förståelsen för att se om förbrukningen är hållbar har i synnerhet produktion och konsumtion 

av el kopplats samman med den ekonomiska och sociala dimensionen. Detta för att se vilken 

eventuell miljöpåverkan som produktion och konsumtion av el kan åstadkomma. Kopplat till 

begreppet ”hållbart” är föreställningen om en bortre gräns för den ekonomiska tillväxten. 

Resonemanget grundar sig på att ökad tillväxt leder till en förhöjd produktion och 

konsumtion, vilket i sin tur skulle komma att orsaka en större påfrestning på de icke-
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förnyelsebara resurserna (Brännlund och Krisström, 1998: 18f). Pessimisternas tolkning av 

hållbar energianvändning bygger till stora delar på detta resonemang. För att 

energianvändningen ska vara hållbar måste det alltså enligt pessimisterna finnas en balans 

mellan produktion/konsumtion och det som går tillbaka i form av föroreningar och andra 

externaliteter. I enlighet med termodynamikens första lag begränsas den ekonomiska 

tillväxten av att all materia och energi som används aldrig kan skapas eller förstöras utan förr 

eller senare går tillbaka till naturen i någon form. Vidare säger termodynamikens andra lag att 

entropin (oordningen) alltid ökar i ett slutet system. Ju större entropin är desto svårare blir 

således möjligheterna till att producera el (Ayres och Kneese, 1969).  

 

Tillgången och användandet av energi är en nödvändighet för ekonomisk utveckling men på 

grund av att energianvändandet påverkar både miljön och resurstillgångarna måste en hållbar 

elanvändning ta hänsyn till både dess utveckling och påverkan. De totala resurserna som finns 

att tillgå i samhället går att dela in i tre kategorier: human kapital (kh = arbetskraft), mänskligt 

skapat kapital (km = maskiner och byggnader) samt naturresurser (kn = skog och vatten). 

(Perman m.fl., 1999: 53) Den samlade kapitalstocken kan alltså definieras som: 

 

 K= K(kh, km, kn)     (4.1) 

 

En central frågeställning i detta sammanhang är om ett ökat utnyttjande av icke förnyelsebara 

naturresurser som resulterar i en minskad naturkapitalstock (kn) kan kompenseras av en ökad 

humankapitalstock (kh)? Optimisterna som argumenterar för att så är fallet menar att 

naturkapitalet ur ett ekonomiskt perspektiv inte är givet av naturen utan förändras över tiden 

på grund av till exempel teknisk utveckling (Pearce och Warford, 1993:52ff). Figur 4.2 

illustrerar opportunity cost paradigmet där produktion och konsumtion, som leder till en 

minskad naturkapitalstock, fortfarande kan vara hållbar så länge den totala kapitalstocken inte 

minskar. Eventuella knapphetsproblem som en minskad naturkapitalstock skulle kunna 

medföra kompenseras då genom att människans kunskaper ökar vilket skulle resultera i 

exempelvis effektivare maskiner. Översatt på energisektorn skulle en ökad konsumtion av el 

och bränsle fortfarande kunna vara hållbar på grund av teknisk utveckling och substitution till 

alternativa energikällor (Söderqvist m.fl., 2004). 
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Total 
kapitalstock 

Humankapital

Mänskligt skapat 
kapital 

Naturkapital 

Tid 
Nu   

Figur 4.2 Hållbar elanvändning enligt opportunity cost paradigmet.  

Källa: Bearbetat material från SOU 1993:79. 

 

Pessimisterna som i stället är anhängare av fixed stock paradigmet argumenterar, i motsats till 

optimisterna och opportunity cost paradigmet, för att en ökning av mänskligt skapat kapital 

förr eller senare alltid leder till en minskad naturkapitalstock (Se Figur 4.3). Pessimisternas 

resonemang bygger till stora drag på termodynamikens lagar (jfr kapitel 4.2). En ökad 

produktion och konsumtion skulle enligt detta resonemang förr eller senare alltid leda till en 

ohållbar utveckling. Teknisk utveckling och substitution till alternativa energikällor kan enligt 

detta synsätt inte ersätta en minskad resursstock.  

 

Total 
kapitalstock 

Naturkapital 

Osäkerhets 
spann

Mänskligt 
skapat 

Tid 
Nu 

 
Figur 4.3 Hållbar elanvändning enligt fixed stock paradigmet.  

Källa: Bearbetat material från SOU 1993:79. 
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Detta synsätt sammanfattas väl genom Boulding då han säger:  

 
“I shall argue that it is the capital from which we derive satisfactions, not from the 

additions to it (production) or the subtractions from it (consumption): that 

consumption, far from being a desideratum, is a deplorable property of the capital 

stock which necessitates the equally deplorable activities of production [...] the 

objective of economic policy should not be to maximize consumption or 

production, but rather to minimize it [...].” (Boulding, 1949:79 i Daly, 1997:68) 

 

Optimisterna anser som tidigare nämnts att en ökad energianvändning fortfarande kan vara 

hållbar på grund av teknisk utveckling och substitutionsmöjligheter från en energikälla till en 

annan. Begränsningen i den ekonomiska utvecklingen för vad som är hållbart ligger utifrån 

detta perspektiv inte i resursbasen, utan i den mänskliga uppfinningsrikedomen (Brännlund 

och Krisström, 1998:23f). Förespråkarna av det extrema optimistiska synsättet menar även att 

marknaden utan statlig inblandning kan komma att uppnå en hållbar produktion och 

konsumtion av el så länge äganderätterna är väldefinierade. Resonemang illustreras väl 

genom Coase-teoremet. Coase-teoremet säger att marknadens parter själva kan lösa 

externalitetsproblemen. Teoremet bygger dock på två antaganden: (1) väl definierade 

äganderätter och; (2) inga eller låga transaktionskostnader. Är dessa kriterier uppfyllda kan 

marknadens parter enligt Coase-teoremet lösa externalitetsproblemen genom förhandling 

(Pearce och Turner, 1990:71ff).  

 

Att marknadens parter själva kan lösa externalitetsproblemen gäller oavsett vem som äger 

rättigheten till resursen, då förhandling leder fram till antingen kompensation eller betalning 

beroende vem som har rätten på sin sida. I figur 4.4 framgår det till exempel om B (den 

drabbade) äger rätten till en helt ren miljö kommer q vara 0 i ursprungsläget. Det vill säga 

innan några utsläpp har gjorts. Förhandling kommer dock att ske fram till q* där de 

marginella externa kostnaderna (MEC) är lika med den marginella nyttan (MNPB) vilket i 

detta fall innebär att A kompenserar B för de miljöskador som de externa effekterna ger 

upphov till. I det andra fallet äger A rätten att släppa ut föroreningar vilket gör att A i figur 4.4 

initialt har rätt att släppa ut q0.  
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MNPB 
MEC 

MECB 

 
Figur 4.4 Coase-teoremet. 

Källa: Bearbetat material från Pearce och Turner, 1990:72. 

 

Enligt teoremet kommer incitamenten till förhandling även i detta fall vara så stora att 

parterna hamnar i MEC=MNPB men i detta fall betalar B till A för att denna ska minska sin 

produktion (Pearce och Turner, 1990:71ff). Det har dock riktats en hel del kritik mot det enkla 

Coase-teoremet. Kritikerna pekar bland annat på att teoremet bygger på fullständig 

konkurrens vilket sällan är fallet i verkligheten då det krävs att utsläpparens konsumenter är 

med i förhandlingen för att uppnå optimum. Transaktionskostnaderna kan även de i många 

fall bli höga och det i kombination med svårigheterna att fastställa äganderättsförhållandena 

som beror på tidsdimensionen, geografiska dimensionen och informationsproblem, gör att en 

hållbar energianvändning inom många områden är svår att uppnå med en marknadslösning 

(Pearce och Turner, 1990:73ff). Trots dessa brister illustrerar Coase-teoremet väl 

resonemangen kring varför statens inblandning inte alltid är nödvändig för att lösa 

problematiken med att nå en hållbar energianvändning. 

 

På grund av marknadens svårigheter att själv uppnå en hållbar situation utgör den tredje 

tolkningen av hållbarhetsbegreppet, som är en kompromiss mellan optimisten och 

pessimisten, den miljöekonomiska synen. I likhet med optimisten delar miljöekonomen synen 

på att ökad energianvändning fortfarande kan vara hållbar på grund av teknisk utveckling och 

substitutionsmöjligheter (Brännlund och Krisström, 1998:25ff). Detta samband mellan 

optimisten och miljöekonomen visas även i figur 4.5 där en sammanfattning av de olika 

A:s produktion 
MNPBA 

q* q00

A kompenserar B B kompenserar A 
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synsätten görs. Miljöekonomen pekar dock i likhet med kritikerna av Coase-teoremet, på 

marknadens begränsningar att själv uppnå en hållbar energianvändning och refererar då till 

förekomsten av marknadsmisslyckanden4. Marknadsmisslyckanden uppstår exempelvis om 

energianvändningen påverkar de sociala, ekonomiska eller miljömässiga förhållandena 

negativt och detta inte reflekteras i marknadspriserna (Pearce och Warford, 1993:59f). Enligt 

miljöekonomen är det inte själva tillväxten som utgör det största problemet utan att befintliga 

priser sänder ut felaktiga signaler. Även om det inte är helt oproblematiskt att analysera de 

hållbarhetsindikatorerna som omfattas av sociala och miljömässiga faktorer, visar dessa trots 

allt tämligen tydliga tendenser om förändringarna i energianvändningen är positiv eller 

negativ ur ett hållbarhetsperspektiv. Problematiken som kapitlet ämnat förklara är att 

tolkningen av hållbarhetsbegreppet är avgörande för hur förändringarna i de ekonomiska 

förhållandena kan anses vara positiv eller negativ ur ett hållbarhetsperspektiv. Denna 

problematik visas även i figur 4.5 där optimistens, miljöekonomens och pessimistens 

tolkningar av hur till exempel ekonomisk tillväxt är förenlig med hållbar energianvändning. 

 

Ökad ekonomisk tillväxt 

Optimist 

Miljöekonom 

Positiv tilltro på 
teknisk utveckling  

Negativ tilltro på 
teknisk utveckling 

Pessimist 

Minskad ekonomisk tillväxt 
 

Figur 4.5 Översikt av de olika synsätten på hållbar energianvändning. 

 

 

 

 
                                                 
4 För vidare läsning om marknadsmisslyckanden. Se Brännlund och Krisström, 1998. 
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Enligt den miljöekonomiska tolkningen kan dock ett ökat nyttjande av naturresurserna, som 

 

resulterar i en minskad naturkapitalstock, i viss mån kompenseras av en ökad 

humankapitalstock. Miljöekonomerna tar även hänsyn till de institutionella förhållandenas 

betydelse då de pekar på marknadens begränsningar att själv uppnå en hållbar 

energianvändning. På grund av att marknadspriserna inte alltid tar hänsyn till de sociala, 

ekonomiska eller miljömässiga effekterna måste staten agera, med bland annat skatter och 

regleringar för att förhindra förekomsten av marknadsmisslyckanden. För att kunna analysera 

huruvida Sverige, utifrån dessa teoretiska resonemang, går mot en mer hållbar 

energianvändning är det därför nödvändigt att IAEA indikatorerna appliceras på de svenska 

förhållandena. 
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Kapitel 5 

GÅR SVERIGE MOT EN ME R ENERGIANVÄNDNING? 

 

tifrån IAEA indikatorerna kommer denna empiriska del av studien att redogöra för hur de 

.1 Ekonomiska dimensionen 

torn visar på en ökad energianvändning5 i Sverige under 

ränsleandelens del i den totala energiproduktionen har från 1981 fram till 2002 minskat med 

                                                

R HÅLLBA

 

 

 

U

svenska förhållandena förändrats över tiden för indikatorerna inom den ekonomiska, sociala 

och miljömässiga dimensionen.  

 

5

Den första ekonomiska indika

tidsperioden 1981-2002. När hänsyn tas till enbart elkonsumtionen kan en ökad konsumtion 

ses mellan åren 1981 och 1991, från 89,1 TWh till 132,3 TWh. Mellan 1991 och 2002 ökade 

elkonsumtionen, men då endast marginellt. Då hänsyn tas till den ökade befolkningsmängden 

uppvisar resultaten en marginell minskning av elkonsumtion/invånare. Energianvändningens 

förändring i förhållande till bruttonationalprodukten (BNP) uppvisar genomgående att energin 

blivit dyrare sett till den aktuella tidsperioden. (Se bilaga 2.)  

 

B

12 procent. Sett till bränsleandelen i elproduktionen har dess andel kommit att öka. För 

energikällor som inte är baserat på kol har andelen ökat med tio procent från 1981 till 2002. 

För elproduktionen har dock dessa energikällors betydelse endast förändrats marginellt. Det 

går även att utläsa ur resultaten hur kärnkraftens betydelse ökade under tidsperioden 1981 till 

1991. Därefter har kärnkraftens betydelse minskat, sett till 2002 års siffror. När det gäller de 

förnyelsebara energikällorna och då främst vind och vattenkraft har dess andel av den totala 

elproduktionen kommit att variera i betydelse under den aktuella tidsperioden. 1981 utgjorde 

den förnyelsebara elproduktionen 58,27 procent av den totala elproduktionen. Dess andel 

minskade därefter och kom 1991 att utgöra 43,21 procent. Utifrån 2002 års siffror har andelen 

återigen ökat och utgjorde vid denna tidpunkt 48,32 procent.  (Se bilaga 2.) 

 

 
5 per capita räknat i ton olje equivalent. 
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Sett ur ett effektivitetsperspektiv, där den slutliga konsumtionen av el delas med det totala el 

utbudet, visar resultaten från studien på effektivitetsförluster som under tidsperioden ligger 

mellan 10 och 15 procent. Resultaten från studien indikerar överlag att elanvändningen ökat 

oberoende av sektor. Den sektor som förbrukar mest el är industrin som år 2002 förbrukade 

56,81 TWh. Det kan ställas i relation till exempelvis den kommersiella sektorn som under 

samma år förbrukade 29,12 TWh (jfr figur 5.1).  
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Figur 5.1 Elanvändning inom olika sektorer 

Källa: Bearbetat material från Electricity Information 2005, OECD/IEA, (2005). 

 

Utifrån figur 5.2 går det att utläsa hur den totala elproduktionen i Sverige kommit att 

förändras från 1981 till 2002. Den totala elproduktionen ökade markant mellan 1981 och 1991 

medan produktionstakten stagnerade under perioden 1991 till 2002. Utifrån figuren går det att 

utläsa hur kärnkraftens betydelse kom att öka mellan 1981 och 1991. Därefter har 

kärnkraftens betydelse minskat, sett till 2002 års siffror. Vattenkraftens bidrag till den totala 

elproduktionen har under den aktuella tidsperioden stadigt stigit och 2002 producerade 

vattenkraften 66,6 TWh vilket gjorde att kärnkraftens och vattenkraftens produktion 2002 i 

det närmaste var lika stora. Slutligen har även priserna för olika energislag samt elpriset 

studerats. Några övergripande tendenser för dessa går inte att skåda i de resultat som 

framkommit i studien. (Se bilaga 2.) 
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Figur 5.2 Förändrad elproduktion från olika energikällor 

Källa: Bearbetat material från Electricity Information 2004, OECD/IEA (2004). 

 

5.2 Sociala dimensionen 

För att kunna se hur de sociala förhållandena kommit att påverkas av förändrade 

energikostnader har hushållens totala utgifter studerats och hur stor del av utgifterna som 

kommit att utgöras av energikostnader. Den andel av hushållens totala utgifter som kommit 

att läggas på energikostnader har under den aktuella tidsperioden varit relativt konstant och 

legat på ungefär 3,6 procent. För att kunna se om energikostnaderna är rättvist fördelade 

mellan olika typer av hushåll har även detta studerats. Skillnaderna i energikostnaderna är 

störst mellan ensamstående med barn och samboende utan barn. För ensamstående med barn 

utgör energikostnaderna 2002 ungefär tre procent av de totala utgifterna. Siffran för 

sammanboende utgjorde under samma år ungefär fyra procent. Resultaten för skillnaderna 

över tiden inom respektive hushållsgrupp visade slutligen inte på några större förändringar. 

(Se bilaga 3.) 

 

5.3 Miljö dimensionen 

Koldioxidutsläppen utgör den enskilt största utsläppskällan som har koppling till produktion 

och konsumtion av energi. Utifrån figur 5.3 går det att se hur utsläppsmängden av koldioxid 

förändrats över tiden. Genomsnittet per person var 1991 6,04 ton koldioxidutsläpp vilket fem 

år senare ökat till 6,4 ton per person. 2002 medförde en minskning av koldioxidutsläppen och 
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kom då att vara 5,6 ton per person och år. Utsläppen av metan och kväveoxid som också har 

studerats uppvisar genomgående en oförändrad nivå. (Se bilaga 4.) 
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Figur 5.3 Förändrad utsläppsnivå av koldioxid/capita 

Källa: Bearbetat material från Sweden´s National Inventory Report Submission (2005). 

 

När luftföroreningskoncentrationen i tätorter studerats visar resultaten från studien att dessa 

har minskat kraftigt under de åren som undersökts. Det resultat som uppvisar den största 

minskningen är den av svaveldioxid som från 1986/1987 nivå på 17 µg/m3 minskat till 2 

µg/m3 2000/2001. Trenderna för de svenska utsläppen av luftföroreningar visar genomgående 

en minskning. Den största minskningen står utsläppen av svaveldioxid för, som från 1991 till 

2002 minskat med cirka 60 procent (Se bilaga 4). 

 

5.4 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis visar resultaten av de ekonomiska indikatorerna på en ökad 

energianvändning i Sverige under tidsperioden 1981-2002. Förändringen för el och energi var 

för tidsperioden 50 procent för el och 22 procent för energin totalt (Se tabell 5.1).   

Energianvändningens förändring i förhållande till bruttonationalprodukten (BNP) visar även 

genomgående att energin blivit dyrare sett till den aktuella tidsperioden. Detta kan ses utifrån 

både den totala el- och energianvändningen, men en större förändring går att se när det gäller 

energin som minskat med 22 procent mellan 1981 och 2002. För el var förändringen enbart 

24 
 



 

fyra procent. Vidare visar resultaten från studien att effektivitetsförlusterna under tidsperioden 

ligger mellan 10 och 15 procent. Här uppvisas att det mellan 1981 och 2002 var förändringen 

två procent i positiv bemärkelse. De förnyelsebara energikällorna och då främst vind- och 

vattenkraftens andel av den totala elproduktionen har kommit att variera i betydelse under den 

aktuella tidsperioden. 1981 utgjorde förnyelsebar elproduktionen 58 procent av den totala 

elproduktionen. 2002 utgjorde den förnyelsebara elproduktionen 48 procent. Den procentuella 

förändringen mellan dessa år uppvisade en minskning med 17 procent. Den sociala indikatorn 

som omfattats av studien visar inte på några större förändringar. Mellan åren 1985 och 2000 

var minskningen i hushållens energiutgifter endast tre procent. Slutligen visade resultaten av 

de miljömässiga indikatorerna på att till exempel koldioxidutsläppen/capita ökade från 1991 

till 1996 för att slutligen 2002 minska. Den procentuella förändringen mellan åren 1991 och 

2002 var sju procent för koldioxidutsläpp.  

 
Tabell 5.1 Sammanfattning av resultaten 

Indikator         
Ekonomiska indikatorer         

  1981 1991 2002 
%∆6 1981 till 
2002 

Elanvändning          
 per capita (kWh) 10705 15305 14931 39%
 per BNP (kWh) 0,057 0,069 0,055 -4%
 Totala konsumtionen (TWh) 89,1 132,3 133,5 50%
          
Energianvändning         
 per capita (toe) 5,04 5,57 5,71 13%
 per BNP (kg) 0,027 0,025 0,021 -22%
 Total konsumtion (Mtoe) 41,9 48,2 51,0 22%
          
Effektivitet i elsystemet (%) 89 86 91 2%
          
Förnyelsebar energiandel (%) 12 11 11 -8%
Förnyelsebar elandel (%) 58 43 48 -17%
Sociala indikatorer        

  1985 1992 2000 
%∆ 1985 till 
2000 

Andel av hushållens utgifter som läggs på 
energi (%) 3,7 3,5 3,6 -3%
Miljöindikatorer         

  1991 1996 2002 
%∆ 1991 till 
2002 

Koldioxidutsläpp/capita (ton) 6,0 6,40 5,60 -7%
Källa: Bearbetat material från bilaga 2, 3 och 4. 
                                                 
6 ∆ = förändring 

25 
 



 

Utifrån de enskilda resultaten som redogjorts i detta kapitel går det inte att säga något om 

huruvida dessa indikerar på om Sverige går mot en mer hållbar energianvändning eller inte. 

För att kunna analysera om energianvändning har blivit mer hållbar måste till exempel 

förändringar i den ekonomiska dimensionen vägas samman med utvecklingen inom den 

sociala och miljömässiga dimensionen. Med stöd av de olika teoretiska resonemangen (jfr 

kapitel 4) kommer de resultat som framkommit i detta kapitel att ställas mot varandra och 

därmed slutligen kunna indikera huruvida Sveriges energianvändning är hållbar. 
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Kapitel 6 

DISKUSSION OCH SLUTSATSER  

 

 

 

 

Produktion och konsumtion av energi är en grundförutsättning för den ekonomiska och 

sociala utvecklingen, men är samtidigt en bidragande orsak till en mängd miljöproblem. 

Problemet med hållbar energianvändning är att lösningar som medför en ekonomisk och 

socialt önskvärd utveckling inte nödvändigtvis är miljömässigt hållbart. Frågeställningar 

studien ämnat undersöka har därför varit att se inom vilka områden Sverige kommit långt i 

arbetet mot en hållbar energianvändning samt synliggöra eventuella områden där ytterligare 

arbete måste företas. Studiens övergripande syfte var därför att analysera huruvida Sverige 

över lag går mot en mer hållbar energianvändning eller inte.  

 

Problematiken kring begreppet ”hållbart” beror till stora delar på i vilken utsträckning en 

positiv utveckling inom en dimension kan kompensera en negativ utveckling i en annan. I 

studien har därför tre olika synsätt återgetts på vilken samhällsutveckling som kan tänkas vara 

hållbar. Dessa har i studien kommit att refereras till som så kallade pessimister, optimister och 

miljöekonomer. Resultaten från de ekonomiska indikatorerna visade överlag på en ökad 

energianvändning i Sverige under tidsperioden 1981-2002. Resultaten som framkommit visar 

på en ökad el- och energianvändning. En ökad konsumtion av el borde enligt pessimisten leda 

till ökade utsläpp som i sin tur slutligen medför en ökad oordning och i slutändan en ohållbar 

energianvändning. Optimisten och miljöekonomen ser inte lika klara samband mellan en ökad 

konsumtion/produktion och huruvida samhället går mot en ohållbar energianvändning vilket 

pessimisten gör. Optimisten och miljöekonomen vill även se till de miljömässiga aspekterna 

och vilka energikällor som används i produktionen av energi för att kunna avgöra om i det här 

fallet Sverige går mot en mer hållbar energianvändning.  

 

Resultaten från de miljömässiga indikatorerna visade onekligen på att till exempel 

koldioxidutsläppen/capita ökade från 1991 till 1996 för att däremot 2002 minska till 5,6 ton 

koldioxidutsläpp/capita. Sett till den procentuella förändringen mellan 1991 och 2002 visade 

resultaten från studien att utsläppen per person minskade med sju procent. Optimisten och 

miljöekonomen argumenterar även, i motsats till pessimisterna, för att naturkapitalet ur ett 
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ekonomiskt perspektiv inte är givet av naturen utan förändras över tiden på grund av till 

exempel teknisk utveckling. Begränsningen i den ekonomiska utvecklingen för vad som är 

hållbart ligger alltså utifrån det optimistiska perspektivet inte i resursbasen, utan i den 

mänskliga uppfinningsrikedomen. Ett sätt att pröva validiteten i denna argumentering är 

därför att se till de förnyelsebara energikällorna och då främst vind och vattenkraftens andel 

av den totala elproduktionen. Resultaten av studien visade att de förnyelsebara 

energikällornas andel av den totala energiproduktionen från 1981 till 2002 minskat med åtta 

procent. Sett till enbart elproduktionen visade resultaten på en minskning med 17 procent. Det 

är bland annat därför regeringen i en skrivelse från 2003 satt upp att målet för det svenska 

energisystemet i huvudsak ska baseras på varaktiga, helst förnybara och inhemska, 

energikällor med minsta möjliga miljöpåverkan.  

 

På grund att majoriteten utav de sociala indikatorerna, IAEA valt att ta med, i första hand är 

utformade för U-länder och i de flesta fall kan antas vara uppfyllda eller obefintliga i Sverige 

har dessa inte kommit att studerats närmare i denna rapport. Trots detta måste hänsyn tas till 

att IAEA valt att ta med dessa indikatorer som viktiga ur ett hållbarhetsperspektiv. Utifrån 

IAEA:s sociala indikatorer kan därför Sverige antas ha en hög hållbarhet inom den sociala 

dimensionen.  

 

De slutsatser som kan dras från studien är att Sveriges energianvändning ur en rad aspekter 

kommit att gå mot en mer hållbar utveckling. Utsläppsnivåerna orsakade av energisektorn har 

minskat under den tidsperiod som studerats, trots att produktionen och konsumtionen av 

energi ökat. Energiutgifterna för hushållen har inte heller förändrats nämnvärt. Emellertid har 

den förnyelsebara energiandelen av produktionen minskat mellan 1981 och 2002. Sverige kan 

därför anses kommit långt i arbetet mot en mer hållbar energianvändning inom den sociala 

och miljömässiga dimensionen. För att uppnå en än mer hållbar energianvändning bör därför 

fokus läggas mot den ekonomiska dimensionen och då främst arbetet att öka de förnyelsebara 

energikällornas andel i energiproduktionen. 
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BILAGOR 

 
Bilaga 1 Enheter och förklaringar 
 
De ekonomiska indikatorerna 
Kilo  =K=103

Mega  =M=106

Giga  =G=109 

Tera  =T=1012 

Peta  =P=1015 

GW  =Gigawatt 
GWh  =Gigawattimme 
kW  =kilowatt 
kWh  =kilowattimme 
Mt  =miljoner ton 
t  =ton 
Mtoe  =miljoner ton av olje ekvivalent 
MW  =Megawatt (elektrisk) 
MWh  =Megawattimme 
TPES  =Total primär energiförsörjning 
TW  =Terawatt 
TWh  =Terawattimme 
W  =Watt 
Wh  =Wattimme 
 
Effekt 
1 TW  =1 000 000 000 kW 
1 GW  =1 000 000 kW 
1 MW  =1 000 kW 
1 kW  =1 000 W 
 
Energienheter; energi är effekt gånger tid 
1 Wh  =1 W per timme 
1 kWh  =1 kW per timme 
1 MWh  =1 000 kW per timme 
1 GWh  =1 000 000 kW per timme 
1 TWh  =1 000 000 000 kW per timme 
 
De miljömässiga indikatorerna 
t  =1 ton=1 megagram(Mg)=106g 
Mg  =1 megagram=106g= 1 ton 
Gg  =1 gigagram= 109g=1 kilo ton(kt) 
Tg  =1 teragram=1012g=1 mega ton (Mt) 
µg  =microgram 
m3  =kubikmeter 
µg/m3  =microgram/kubikmeter 
 
 
 
 

 



 

Bilaga 2 Ekonomiska indikatorer 

Energi- och elanvändning per capita   Källa 
 1981 1991 2002  
Energi (Mtoe)     
Total primary energy supply (TPES) 41,938 48,185 51,03 1, 2 
Folkmängd 8323033 8644119 8940788 4 
Energi/capita (ton) 5,038788144 5,574310118 5,70755061  
     
El (TWh)     
Konsumerad el* 89,1 132,3 133,5 2, 3 
Folkmängd 8323033 8644119 8940788 4 
El/capita (kWh) 10705,2321 15305,20346 14931,56979  
     
Energi- och elanvändning per BNP    
 1981 1991 2002  
Energi (Mtoe)     
Total primary energy supply (TPES) (Mtoe) 41,938 48,185 51,03 1, 2 
BNP Fasta priser Miljoner SEK referensår 2004 1549734,029 1908397,726 2421830,957 5 
Energi/BNP (ton) 2,70614E-05 2,52489E-05 2,10708E-05  
     
El (TWh)     
Konsumerad el* 89,1 132,3 133,5 2, 3 
BNP Fasta priser  Miljoner SEK referensår 2004 1549734,029 1908397,726 2421830,957 5 
El/BNP (kWh) 0,057493737 0,069325172 0,055123583  
     
Effektivet i energi konverteringen och distributionen   
 1981 1991 2002  
El (TWh)     
Total Brutto Produktion 103,3 147,4 146,1 2, 3 
Total Netto Produktion 100,6 143 143,3  
Import 3,5 6,2 20,1  
Export 6,2 7,5 14,8  
Förluster 8,2 8,8 11,6  
Electrical Energy Supply 97,3 141,1 145,1  
Total Final Consumption 87,2 122 131,6  
Effektiviteten i elproduktionen 89,62% 86,46% 90,70%  
     
Elanvändning i olika sektorer    
 1981 1991 2002  
El (TWh)     
Total elanvändning i Sverige (TWh) 87,22 122 131,56 2, 3 
Total elanvändning inom industrin 40,73 51,76 56,81  
Procentuell andel för industrin 46,70% 42,43% 43,18%  
Total elanvändning inom jordbruket 1,2 1,35 1,34  
Procentuell andel för jordbruket 1,38% 1,11% 1,02%  
Total elanvändning inom service/kommersiella 15,8 25,3 29,12  
Procentuell andel för service/kommersiella 18,12% 20,74% 22,13%  
Total elanvändning inom hushållen 27,22 41,19 41,42  
Procentuell andel för hushållen 31,21% 33,76% 31,48%  
Total elanvändning inom transporten 2,27 2,4 2,87  
Procentuell andel för transporten 2,60% 1,97% 2,18%  
     
     

 



 

Bränsleandel i energi och el 
 1981 1991 2002  
Energi (Mtoe)     
Total primary energy supply (TPES) 41,94 48,19 51,03 1, 2 
Kol 1,47 2,81 2,84  
Olja 21,46 13,72 14,89  
Gas 0 0,55 0,78  
Brännbart bränsle och avfall 4,28 5,76 8,29  
Kärnkraft 9,82 20 17,61  
Sol och vind 0 0,004 0,07  
Vattenkraft 5,14 5,44 5,72  
Netto elimport -0,23 -0,11 0,46  
Värme 0 0 0,36  
Bränsleandel i Energiproduktionen 64,88% 47,40% 52,52%  
     
El (TWh)     
Total elproduktion 103,3 147,4 146,1 2, 3 
Kol 0,2 2,5 3,8  
Olja 4,3 2,1 2,9  
Gas 0 0,5 0,5  
Brännbart bränsle och avfall 1 1,8 4  
Kärnkraft 37,7 76,8 67,6  
Sol och vind 0 0 0,6  
Vattenkraft 60,2 63,7 66,6  
Bränsleandel i Elproduktionen 5,324% 4,681% 7,666%  
     
Icke kolandel i energi och el     
 1981 1991 2002  
Energi (Mtoe)     
Total primary energy supply (TPES) 41,94 48,19 51,03 1, 2 
Kol 1,47 2,81 2,84  
Olja 21,46 13,72 14,89  
Gas 0 0,55 0,78  
Brännbart bränsle och avfall 4,28 5,76 8,29  
Kärnkraft 9,82 20 17,61  
Sol och vind 0 0,004 0,07  
Vattenkraft 5,14 5,44 5,72  
Netto elimport -0,23 -0,11 0,46  
Värme 0 0 0,36  
Icke kolandel i energiproduktionen 35,67% 52,80% 45,86%  
     
El (TWh)     
Total elproduktion 103,3 147,4 146,1 2, 3 
Kol 0,2 2,5 3,8  
Olja 4,3 2,1 2,9  
Gas 0 0,5 0,5  
Brännbart bränsle och avfall 1 1,8 4  
Kärnkraft 37,7 76,8 67,6  
Sol och vind 0 0 0,6  
Vattenkraft 60,2 63,7 66,6  
Icke kolandel elproduktionen 94,773% 95,319% 92,266%  
     
 
 
    

 



 

Förnyelsebar andel i energi och el 
 1981 1991 2002  
Energi (Mtoe)     
Total primary energy supply (TPES) 41,94 48,19 51,03 1, 2 
Kol 1,47 2,81 2,84  
Olja 21,46 13,72 14,89  
Gas 0 0,55 0,78  
Brännbart bränsle och avfall 4,28 5,76 8,29  
Kärnkraft 9,82 20 17,61  
Sol och vind 0 0,004 0,07  
Vattenkraft 5,14 5,44 5,72  
Netto elimport -0,23 -0,11 0,46  
Värme 0 0 0,36  
Förnyelsebar andel i energiproduktionen 12,26% 11,30% 11,35%  
     
El (TWh)     
Total elproduktion 103,3 147,4 146,1 2, 3 
Kol 0,2 2,5 3,8  
Olja 4,3 2,1 2,9  
Gas 0 0,5 0,5  
Brännbart bränsle och avfall 1 1,8 4  
Kärnkraft 37,7 76,8 67,6  
Sol och vind 0 0 0,6  
Vattenkraft 60,2 63,7 66,6  
Förnyelsebar andel i elproduktionen 58,277% 43,216% 48,323%  
     
Slutpris på energi för bränsletyp och sektor (SEK/enhet)  6 
 1981 1991 2002  
High Sulphur Fuel Oil (ton)     
Industri 1341,00 2288,00** 0,00  
Elektricitets generation 1102,00 787,00 772,00***  
Low Sulphur Fuel Oil (ton)     
Industri 0,00 2251,00 1559,00****  
Light Fuel Oil (1000 liter)     
Industri 1679,00 2619,00 2611,00  
Hushåll 1660,00 3579,00 6301,00  
Steam Coal (ton)(Brunkolspris från Tjeckien, Mexiko och Turkiet)   
Industri 435,00 631,00 0,00  
Hushåll 788,00 1470,00^^ 0,00  
Elektricitets generation 435,00 344,00^^ 0,00  
Coking Coal (ton)     
Industri 397,00 340,00^^ 0,00  
El (kWh)     
Industri 0,19 0,32 0,26****  
Hushåll 0,27 0,59 0,77****  

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 3 Social indikator 

Energikostnadsandel av hushållens totala utgifter per hushåll  
 1985 1992 2000  
Ensamstående utan barn     
Totala Utgifter 65091 109966 151900 9 
Energikostnad 2293 3894 4500 10 
Procentuellt 3,52% 3,54% 2,96% 11 
Ensamstående med barn     
Totala Utgifter 102815 184556 197200  
Energikostnad 2627 5520 5900  
Procentuellt 2,56% 2,99% 2,99%  
Sammanboende utan barn     
Totala Utgifter 115258 196393 274600  
Energikostnad 5175 7757 10600  
Procentuellt 4,49% 3,95% 3,86%  
Sammanboende med barn     
Totala Utgifter 162568 272848 335000  
Energikostnad 6313 10297 12500  
Procentuellt 3,88% 3,77% 3,73%  
Övriga     
Totala Utgifter 170925 276396 313700  
Energikostnad 7301 10570 12300  
Procentuellt 4,27% 3,82% 3,92%  
Samtliga     
Totala Utgifter 115446 194062 243200  
Energikostnad 4275 6755 8700  
Procentuellt 3,70% 3,48% 3,58%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 4 Miljömässiga indikatorer 

Utsläpp av växthusgaser från energi: per capita och per BNP enhet  
 1991 1996 2002  
Befolkningsmängd 8644119 8844499 8940788 4 
BNP Fast År 2004 Miljoner SEK 1908397,73 2029056,94 2421830,96 5 
Totala från energi Koldioxidutsläpp (Gg) 52 216,42 56 551,33 50 352,18 7 
Totala från energi Metanutsläpp (Gg) 26,70 27,24 22,68  
Totala från energi Dikväveoxidutsläpp (Gg) 4,99 6,05 6,01  
     
Koldioxid/Capita 6,040687316 6,393955158 5,6317385  
Koldioxid/BNP 2,73614E-05 2,78707E-05 2,0791E-05  
     
Metan/Capita 0,003088805 0,00307988 0,002536689  
Metan/BNP 1,39908E-08 1,3425E-08 9,36482E-09  
     
Kväveoxid/Capita 0,000577271 0,000684041 0,0006722  
Kväveoxid/BNP 2,61476E-09 2,98168E-09 2,48159E-09  
     
Omgivande koncentration av luftföroreningar i tätorter sammanvägt medelvärde^^^ 
 1986/87 1991/92 2000/01  
Kvävedioxid µg/m³ 31 24 17 8 
Svaveldioxid µg/m³ 17 5 2  
Sot µg/m³ 11 8 7  
     
Luftföroreningar från energisektorn    
 1991 1996 2002  
Totala från energi Kväveoxidutsläpp Nox(Gg) 290,17 248,20 194,09 7 
Procentuell förändring med 1991 som basår 100,00% 85,54% 66,89%  
Totala från energi Koloxidutsläpp (Gg) 1 151,82 1 006,08 707,04  
Procentuell förändring med 1991 som basår 100,00% 87,35% 61,38%  
Totala från energi NMVOCutsläpp (Gg) 375,49 309,25 231,50  
Procentuell förändring med 1991 som basår 100,00% 82,36% 61,65%  
Totala från energi Svaveldioxidutsläpp (Gg) 81,15 49,95 33,22  
Procentuell förändring med 1991 som basår 100,00% 61,55% 40,94%  
     
Totala energiindustrin Koldioxidutsläpp (Gg) 11 391,60 15 335,97 12 112,04  
Procentuell förändring med 1991 som basår 100,00% 134,63% 106,32%  
Totala energiindustrin Metanutsläpp (Gg) 1,22 2,53 2,82  
Procentuell förändring med 1991 som basår 100,00% 207,38% 231,15%  
Totala energiindustrin Dikväveoxidutsläpp (Gg) 1,18 1,75 1,26  
Procentuell förändring med 1991 som basår 100,00% 148,31% 106,78%  
Totala energiindustrin Kväveoxidutsläpp Nox(Gg) 21,38 20,48 15,52  
Procentuell förändring med 1991 som basår 100,00% 95,79% 75,78%  
Totala energiindustrin Koloxidutsläpp (Gg) 10,15 24,78 26,63  
Procentuell förändring med 1991 som basår 100,00% 244,14% 262,36%  
Totala energiindustrin NMVOCutsläpp (Gg) 3,05 3,95 2,65  
Procentuell förändring med 1991 som basår 100,00% 129,51% 86,89%  
Totala energiindustrin Svaveldioxidutsläpp (Gg) 30,52 22,57 14,94  
Procentuell förändring med 1991 som basår 100,00% 73,95% 48,95%  

 

 

 

 



 

Bilaga 5 Noteringar och källhänvisningar till bilaga 2, 3 och 4 

NOTERINGAR 
* = Slutkonsumtion+energisektorns egna användning 
** =1984 års pris 
*** =1999 års pris 
**** =1997 års pris 
***** =2000 års pris 
^ =1993 års pris 
^^ =1989 års pris 
^^^ =Detta är ett totalt värde för tätorter inte enbart energisektorns andel 
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