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 Abstract 

 
The following report investigates relationships between labour and carbon dioxide productivity in 
the Swedish manufacturing industry 1914-1995. Furthermore, relationships between changing 
energy relative prices and carbon dioxide emissions are studied. Main conclusions are that 
improved labour and carbon dioxide productivity was evident during the post 1973 period, while 
the results are more ambiguous during the 1950 to 1973 period. During the period 1913 to 1950 
the relationship was probably negative. 
For the whole investigated period there are evidence that carbon dioxide emissions are negatively 
correlated with oil prices. The relationship was however not stable over each sub-period. An 
overall interpretation of the results is that carbon dioxide emissions and carbon dioxide 
productivity historically have been affected by other factors apart from relative price changes. 
Climate policy, which tends to be working towards long-term goals, should therefore pay 
attention to policy tools that may complement economic tools such as taxes. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inledning 
Den shift-share analys som genomförs i rapporten ”Strukturomvandling och förändrad 

koldioxidproduktivitet i svensk industri 1936-1979” ger en god bild av de industribranscher 

(undersektorer) som varit viktigast för att uppnå en förbättrad koldioxideffektivitet. Metoden 

innebär att branschernas produktivitetsbidrag viktas med hur stor andel av de totala utsläppen 

som branschen står för, vilket möjliggör en uppdelning av de direkta produktivitetsbidragen 

på tekniska förändringar och strukturomvandling. Huvuddelen av förändringarna (ca 90 %) 

orsakades av teknisk förändring och återstående 10 % av strukturförändringar. Det visar att 

modeller för prisers påverkan av koldioxidutsläppen också kan genomföras på högre 

aggregeringsnivåer, utan att tillförlitligheten nödvändigtvis försämras. Också under de kortare 

perioder som specialstuderats har shift-effekterna varit relativt blygsamma.  

I föreliggande rapport undersöks koldioxidproduktiviteten på en högre aggregerad nivå. 

Samtidigt riktas också fokus på drivkrafter bakom förbättrad koldioxidproduktivitet. I 

sammanhanget är prisförändringar av stor betydelse genom den betydande roll som 

ekonomiska styrmedel har i dagens klimatpolitik.  

I rapporten studeras inledningsvis samband mellan arbets- och koldioxidproduktivitet för 

industrisektorn som helhet. Detta ger en översikt av utvecklingen i ett långt tidsperspektiv och 

ger även en uppfattning om de huvudperioder som kan vara aktuella att specialstudera.  

I ett andra steg studeras samband mellan relativprisförändringar för fossila bränslen relativt 

industrins producentpriser och förändringar av koldioxidutsläpp. Också denna undersökning 

görs för industrin som helhet.  

För det tredje studeras prisförändringar och förändrade koldioxidutsläpp för olika branscher 

under perioden 1914 till 1995. Undersökningen syftar främst till skattningar av 

priselasticiteter. 
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Resultaten har inte den precision som krävs för att bestämma exempelvis koldioxidskatter, 

men ger ett underlag för att diskutera och vidare undersöka centrala områden inom 

klimatpolitiken.  

 

Metoder och data 
För att testa hypoteserna undersöks sambanden mellan koldioxidproduktivitetstillväxt och 

produktivitetstillväxt mellan två år. Produktivitetstillväxten definieras som förädlingsvärdets 

volymtillväxt i förhållande till arbetsinsatsens tillväxt. Arbetsinsatsen mäts i arbetade timmar. 

Koldioxidproduktivitetstillväxten definieras som koldioxidutsläppens tillväxt i förhållande till 

förädlingsvärdes volymtillväxt. 

Serier över industrins förädlingsvärden är hämtade från Schön (1987) och för perioden före 

1950 kompletterat med de senaste serierna i Krantz och Schön (2006). Koldioxidutsläppen är 

skattade med utgångspunkt i SOS Industrin. Men undantag för smärre revisioner är 

beräkningarna de samma som i Balk et al (2006). Tillförlitliga uppgifter om industrins 

bränsleförbrukning finns från 1913.  

Den föreliggande undersökningen baseras på den äldre industristatistikens branschindelning. 

Fördelen är en konsistent klassificering till priset av att undersökningen görs på en relativt 

högt aggregerad nivå ungefärligen motsvarande dagens 2-siffrorsnivå:  

 
Industrigrupp 1: Gruv-, metall-, och verkstadsindustri 
Industrigrupp 2: Jord-, och stenvaruindustri 
Industrigrupp 3: Trävaruindustri 
Industrigrupp 4: Massa-, pappers- och grafiskindustri 
Industrigrupp 5: Livsmedels-, och dryckesvaruindustri 
Industrigrupp 6: Textil och beklädnadsindustri 
Industrigrupp 7: Läder-, hår-, och gummivaruindustri 
Industrigrupp 8: Kemisk-teknisk industri 
 

Orsaken är att industristatistikens organisation har genomgått stora förändringar sedan 1913. 

Fram till 1968 baserades statistiken på begreppet industrigrupper. Industrigrupper var i 

huvudsak definierade med utgångspunkt i industriernas huvudsakliga råvaruanvändning. Från 

1968 infördes en ny svensk industriklassificering som i högre utsträckning tog utgångspunkt i 

industriprodukternas användningsområden. Under perioden från 1913 tillkommer även ett 

antal nya industribranscher till statistiken genom att branscher lyfts in från industrigruppernas 

övrigsektorer. Det gör att det är svårt att skapa en finfördelad och konsistent klassificering 

över tid. I rapporten ”Strukturomvandling och förändrad koldioxidproduktivitet i svensk 
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industri 1936-1979” var det exempelvis bara möjligt att ha en konsistent klassificering mellan 

de i undersökningen ingående delperioderna. Prisdata för undersökningen är hämtade från 

Kander (2002) och Myllyntaus (1999).  

De modeller som konstruerats för att studera koldioxidutsläppens bestämmelsefaktorer bygger 

i grunden på en enkel idé. Vi vet att utsläppen i de olika industribranscherna ökade kraftigt 

under perioden fram till omkring 1975 och att de därefter minskade. (Det handlar således inte 

om utsläppen från elkraftsindustrin, som bland annat påverkats av kärnkraftens utbyggnad, 

utan varför industrin som energianvändare ökade och därefter minskade efterfrågan på fossila 

bränslen). Man kunde därför förvänta oss att samma krafter –tillväxt och priser– som ledde till 

att utsläppen ökade också är de krafter som ledde till minskningarna. Processen är i så fall 

reversibel. Det skulle också kunna uttryckas som att modellen fungerar oberoende av tid. Om 

det däremot är frågan om ett orsakssamband som förklarar ökning och ett annat 

orsakssamband som förklarar minskningen av utsläppen är processen inte reversibel. Det visar 

i så fall att andra faktorer som kan ha påverkats av politiken har varit av betydelse.  

 

2. Arbets- och koldioxidproduktivitet 1913 till 1995 
Figur 2:1 visar arbetsproduktivitetens och koldioxidproduktivitetens tillväxt i svensk 

tillverkningsindustri under perioden 1913 till 1995. Av serierna framgår att sambanden har 

förändrats över tid. Avspärrningen och bränsleransoneringen under det Första Världskrigets 

avspeglas i en höjd koldioxidproduktivitet samtidigt som arbetsproduktiviteten minskar. 

Fossila bränslen var alltså redan vid den här tidpunkten centrala för industriell verksamhet och 

krigsperiodens omställning till biobränslen medförde en försämrad arbetsproduktivitet. 

Normaliseringen efter kriget avslöjar det motsatta förhållandet.  
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Figur 2:1. Arbetsproduktivitet och koldioxidproduktivitet i svensk industri 1913 till 1995. 

Årlig procentuell förändring. 
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Källor: egna bearbetningar baserade på Krantz och Schön (2006) Schön (1987) och SOS 

Industrin 

 

Under framförallt 1921 försämrades koldioxidproduktiviteten samtidigt som 

arbetsproduktiviteten förbättrades. Värt att notera är att den svenska ekonomin gick igenom 

en djup ekonomisk kris under början av 1920-talet. Arbetsproduktivitetsutvecklingen var svag 

under mellankrigstiden och starkt påverkad av det internationella konjunkturförloppet. 

Koldioxidproduktivitetens utveckling var också svag under 1920- och 1930-talen.  

Det Andra Världskriget visar ett mönster som påminner om det Första Världskriget. 

Krigsutbrottet markeras av en kraftigt förbättrad koldioxidproduktivitet, vilket var en direkt 

följd av återgången till biobränslen. Samtidigt föll också arbetsproduktiviteten. I samband 

med normaliseringen under perioden 1945 till 1947 stiger arbetsproduktiviteten och 

koldioxidproduktiviteten försämras. Värt att notera är att förändringarna kring 1945 förstärks 

av den stora stålarbetarstrejken samma år. 

Under perioden 1950 till 1973 upplevde svensk industri en historiskt hög 

arbetsproduktivitetstillväxt, vilken sammanföll med ökad industriell sysselsättning och 

kraftigt ökad produktion. Inte minst exportindustrin upplevde en mycket stark utveckling i 

samband med att världsekonomin integrerades under perioden. Av figur 2:1 framgår att 

 4



koldioxidproduktiviteten var svagt positiv och att en samvariation med arbetsproduktiviteten 

kan anas i början av 1950-talet och under slutet av 1960-talet.  

Efter 1973 utvecklas koldioxidproduktiviteten starkare än arbetsproduktiviteten. Det beror 

inte i första hand på den svagare utvecklingen av arbetsproduktiviteten utan på att 

koldioxidproduktiviteten ökade kraftigt i jämförelse med tidigare perioder.  

Ett relativt starkt negativt samband mellan arbets- och koldioxidproduktivitetens tillväxt 

under perioden 1913 till 1950 visas i figur 2:2. Sambandet är samtidigt svårtolkat eftersom 

figuren visar att extremväden under krigen och periodens ekonomiska kriser sannolikt 

påverkar sambandet. Om det första världskriget inklusive 1920-talets krisår fram till 1923 tas 

bort, liksom det Andra Världskriget inklusive normaliseringsperioden fram till 1948, 

försvagas sambandet påtagligt och R2 sjunker till nära noll. Under vad som hade kunnat 

betraktas som normalår under mellankrigstiden fanns således inget tydligt samband mellan 

arbets- och koldioxidproduktivitet. En närmare undersökning av krigs- och krisåren visar 

också att det tydligaste negativa sambandet finns under det Första Världskriget medan det är 

svagare under det Andra Världskriget.  

 

Figur 2:2. Sambandet mellan arbetsproduktivitet och koldioxidproduktivitet i svensk industri 
1913 till 1950.   
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En möjlig förklaring är att elektrifieringen hade nått längre under 1940-talet vilket gjorde att 

den därmed associerade tekniska förändringen fortsatte också under kriget. Industrins direkta 

beroende av fossila bränslen, i huvudsak kol, var i så fall mindre under det andra världskriget. 

Ytterligare en betydelsefull faktor kan ha varit att industrin var mer diversifierad under 1940-

talet än under 1910-talet. Verkstadsindustrin hade exempelvis fått en större roll än tidigare.  

Av tabell 2:1 framgår de olika industrigruppernas bidrag till koldioxidproduktiviteten under 

perioden 1913 till 1950. Bidragen är de totala bidragen beräknade med shift-share metoden. 

De är alltså viktade med industrigruppernas andel av de totala koldioxidutsläppen. 

 

Tabell 2:1 Industrigruppernas bidrag till koldioxidproduktiviteten under perioden 1914-1950. 
Period IG1 IG2 IG3 IG4 IG5 IG6 IG7 IG8

1914-1924 11% 1% 6% 6% 12% 4% 1% 1%
1925-1939 9% 0% -7% 0% -4% -1% 0% 0%
1940-1950 14% 2% 2% 1% 5% 2% 1% 1%

1913-1950 35% 2% 1% 7% 12% 5% 1% 2%  
 

Tabellen visar att nettot trots allt var en förbättrad koldioxidproduktivitet och att den 

industrigrupp som stod för det största bidraget var gruv-, metall och verkstadsindustrin. Också 

livsmedelsindustrin, massa- och pappersindustrin samt textil- och beklädnadsindustrin bidrog 

till den förbättrade koldioxidproduktiviteten.  

Tabell 2:1 visar också att de koldioxidproduktivitetsförbättringar som skedde under det Första 

Världskriget ledde till en permanent förbättrad koldioxidproduktivitet. Det bekräftas också om 

man studerar koldioxidproduktiviteten utan att den viktas med industrigruppens andel av 

utsläppen. En tentativ slutsats är att den press på resurs- och bränsleeffektivisering som det 

Första Världskriget innebar gjorde att företag vidtog återgärder som dessförinnan inte hade 

upptäckts eller som inte betraktades som lönsamma. Återgången till normala förhållanden 

leder dock inte till fullt ut till en återgång till tidigare förhållanden, utan det mesta av 

effektiviseringarna behålls. Detta kan möjligen tolkas som en Porter-van-der-Linde effekt 

(Porter & van der Linde 1995).  

Bakom förändringarna i koldioxidproduktivitet låg inte minst prisförändringar. I figur 2:3 

visas koldioxidutsläppen samt olje- och kolpriserna under perioden 1913-1950. Priserna är 

fastprisberäknade med separata branschdeflatorer och sammanvägda till ett prisindex för 

industrin. Under Första Världskriget började kolpriserna att stiga från 1915 och ett år senare 

minskar också koldioxidutsläppen. De mycket kraftiga prisstegringarna från 1917 beror på det 

oinskränkta u-båtskriget som stängde det mesta av importen.  
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Figur 2:3 Den reala prisutvecklingen för olja och kol samt tillverkningsindustrins 
koldioxidutsläpp 1913-1950. Index 1913 = 100. 
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Relativpriser som rådde före kriget för kol och olja uppnåddes under slutet av 1930-talet. 

Räknat från början av 1920-talet faller dock oljepriserna med ungefär 50 % medan kolpriserna 

steg med ungefär lika mycket. Utsläppsnivåer för 1913 nåddes igen under slutet av 1920-talet. 

Under en kort period från 1931 till 1939 noteras en kraftig ökning av utsläppen utan direkt 

motsvarande prisförändringar. Utsläppsökningen beror på devalveringen av kronan hösten 

1931 och den påföljande exportökningen. Exportens betydelse för fluktuationerna visas också 

av att koldioxidutsläppen minskade redan från 1939 medan de starka prisökningarna på 

framförallt olja började först 1940. Kolpriserna ökade långsammare. Skillnaderna i 

prisutveckling beror både på oljans allt viktigare militärstrategiska betydelse samt av det 

faktum att kol importerades från Tyskland och olja importerades från USA. 

Koldioxidutsläppens priskänslighet under perioden 1925 till 1950 illustreras i figur 2:4.  
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Figur 2:4. Koldioxidutsläppens priskänslighet 1925-1950 i svensk tillverkningsindustri. 
Logaritmerade värden. 
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Sambandet mellan oljepriser och koldioxidutsläpp pekar på en priskänslighet runt -0,5. En 1- 

% ökning av oljepriset gav under mellankrigstiden en minskning av koldioxidutsläppen på 

0,5- %.  

Tiden efter Andra Världskriget präglas av ökad handel, ekonomisk tillväxt och ökade 

koldioxidutsläpp. Av figur 2:5 framgår att det under perioden 1950 till 1973 fanns ett positivt 

samband mellan arbets- och koldioxidproduktivitetens utveckling. Sambandet påverkas dock 

av extrema värden under ett fåtal år, främst kring Korea-boomen i början av 1950-talet. 

Observationspunkten återfinns i den nedre vänstra kvadranten. Om 1951 tas bort sjunker 

sambandets förklaringsvärde till strax under 10 %. Sambandet mellan arbets- och 

koldioxidproduktivitet under perioden är därför oklart.   
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Figur 2:5. Sambandet mellan arbetsproduktivitet och koldioxidproduktivitet i svensk industri 
1950 till 1973.   
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Koldioxidproduktiviteten utvecklades inte heller lika starkt som under mellankrigstiden, 

vilket framgår av Tabell 2:2 som visar industrigruppernas bidrag till koldioxidproduktiviteten 

viktat med industrigruppernas andelar av de totala koldioxidutsläppen. 

 

Tabell 2:2 Industrigruppernas bidrag till koldioxidproduktiviteten under perioden 1950-1973. 
Period IG1 IG2 IG3 IG4 IG5 IG6 IG7 IG8

1950-1960 7% -1% 0% 0% -12% -6% 0% 3%
1961-1973 16% 1% 4% 2% -2% -1% 0% 3%

1950-1973 23% -1% 0% 0% -12% -6% 0% 3%  
 

Också under perioden 1950 till 1973 var det gruv-, metall-, och verkstadsindustrin som 

svarade för de största bidragen till koldioxidproduktiviteten. De förbättringar som under 

mellankrigstiden gjordes inom livsmedelsindustrin och textil- och beklädnadsindustrin 

försvann dock under efterkrigstiden.  

Prisutvecklingen och koldioxidutsläppen visas i figur 2:6. Av figuren framgår att både kol- 

och oljepriserna var relativt stabila över perioden som helhet. Kolet upplevde konjunkturellt 

betonade fluktuationer under framförallt 1950-talet, medan oljepriset föll med omkring 25 % 

mellan 1951 och 1952 och sedan låg kvar på samma nivå fram till 1973.  
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Figur 2:6 Den reala prisutvecklingen för olja och kol samt tillverkningsindustrins 
koldioxidutsläpp 1950-1973. Index 1950 = 100. 
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Samtidigt steg koldioxidutsläppen med nära 250 % under perioden. Prisutvecklingen 

förefaller därför att vara en mindre viktig förklaring till utsläppsökningarna. Detta bekräftas 

också av figur 2:7 som visar att något samband mellan oljepriser och koldioxidutsläpp inte 

existerar under perioden.  
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Figur 2:7. Koldioxidutsläppens priskänslighet 1950-1973 i svensk tillverkningsindustri. 
Logaritmerade värden. 
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Om vi förflyttar oss till perioden 1973 till 1995 finns ett tydligare samband mellan arbets- och 

koldioxidproduktivitet, vilket framgår av figur 2:8. Resultatet påverkas exempelvis inte i 

samma utsträckning av extremvärden, vilket var fallet under de tidigare perioderna. 

Sambandet är också positivt.  

 

 

 11



Figur 2:8. Sambandet mellan arbetsproduktivitet och koldioxidproduktivitet i svensk industri 

1973 till 1985 
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Av Tabell 2:3 framgår att gruv-, metall och verkstadsindustrin lämnade det största bidraget till 

den totala koldioxidsproduktivitetstillväxten. Av de andra industrigrupperna märks 

trävaruindustri samt massa-, pappers-, och grafiskindustri.   

 

Tabell 2:3 Industrigruppernas bidrag till koldioxidproduktiviteten under perioden 1973-1995. 
Period IG1 IG2 IG3 IG4 IG5 IG6 IG7 IG8

1973-1980 21% 1% 3% 5% 2% 0% 0% 2%
1980-1995 67% 2% 7% 25% 10% 1% 1% 16%

1973-1995 88% 2% 6% 14% 2% -3% 0% 6%  
 

Prisutvecklingen på olja var under perioden dramatisk, vilket visas i figur 2:9. Trots att de 

nominella oljepriserna nästan fyrdubblades 1973 är relativpriseffekten knappt märkbar. Detta 

beror på den allmänna inflation som utlöstes av oljeprischocken och det internationella 

valutasystemets kollaps. De mer fundamentala relativprisförändringarna kom istället under  

1980- och 1990-talen. Energi- och miljöskatter förstärkte marknadsprisökningarna ytterligare.  
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Figur 2:9 Den reala prisutvecklingen för olja samt tillverkningsindustrins koldioxidutsläpp 
1973-1995. Index 1950 = 100. 
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Efterfrågans priskänslighet visas i figur 2:10 vilken antyder en mycket stark priskänslighet, 

med en priselasticitet nära 1. Sambandet är dock inte entydigt.  
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Figur 2:10. Koldioxidutsläppens priskänslighet 1950-1973 i svensk tillverkningsindustri. 
Logaritmerade värden. 
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Genom att kombinera alla data för koldioxidutsläpp och oljepriser kan koldioxidutsläppens 

priskänslighet studeras för perioden som helhet. Resultatet visas i figur 2:11 och visar ett 

entydigt negativt samband med en elasticitet kring -0,8. Regressionslinjens förklaringsvärde 

ligger kring 60 %. För att underlätta tolkningen har vissa årtal markerats i figuren.  
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Figur 2:11. Koldioxidutsläppens priskänslighet 1913-1995 i svensk tillverkningsindustri. 
Logaritmerade värden. 

y = -0,8467x + 8,69
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Medan de långsikta förändringarna verkar ha följt regressionslinjen finns det också viktiga 

undantag. En illustration av det kronologiska förloppet ges i figur 2:12 där de ungefärliga 

rörelserna mellan olika årtal har ritats ut i figuren. Förändringar mellan 1913 och 1945 är 

utritade med röda pilar, förändringar 1945 till 1965 är markerade med blå pilar, och 

förändringar efter 1965 markeras med gröna pilar. 
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Figur 2:12. Koldioxidutsläppens priskänslighet 1913-1995 i svensk tillverkningsindustri. 
Ungefärligt kronologiskt förlopp. Logaritmerade värden 
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Av figur 2:12 framgår att två historiska perioder kännetecknas av rörelser där priskänsligheten 

antingen varit mycket låg eller mycket hög. Den starka ökningen av koldioxidutsläpp mellan 

1955 och 1965 följer exempelvis en nästan vertikal bana. Utvecklingen förklaras som tidigare 

antytts nästan inte alls av förändrade priser. Det är betydligt rimligare att anta att det var den 

industriella tillväxten i sig som skapade ett ökat behov av fossila bränslen, vilket kan förklaras 

med starka komplementariteter (det vill säga en låg substitutionselasticitet) mellan kapital och 

energi (se Kümmel et al 2002, 2005 samt Ayres & Warr 2002).  

Den andra perioden som avviker tydligt är under den senare delen av 1980-talet då fallande 

oljepriser inte leder till stigande oljepriser. Troligen beror det på att industrin påbörjat en 

investerings- och utvecklingsstrategi mot minskad oljeförbrukning.  
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3. Historiska prissamband i Gruv-, metall-, och verkstadsindustrin 
1924-1995 
 
Sambanden mellan koldioxidutsläpp och prisförändringar undersöks i det följande för 

industrigrupp ett, gruv-, metall- och verkstadsindustri som pilot fall. Eftersom perioden i sin 

helhet har präglats av åtminstone tre energiteknologiska regimer, delas perioden in i tre 

underperioder. Den första inleds med mätperiodens början och sträcker sig till 1950. Under 

perioden var fasta bränslen; kol, koks och ved av stor betydelse. Den andra perioden är 1950 

till 1973, alltså efterkrigstiden fram till OPEC I. Perioden kännetecknades bland annat av 

fallande energipriser och kraftigt ökad produktivitet. Den avslutande perioden stäcker sig från 

1973 och framåt. Kännetecknade är stigande energipriser förstärkt av energi- och miljöskatter.   

 

Metod 

Metoden går ut på att identifiera samband mellan prisförändringar och utsläpp av koldioxid. I 

den första delen av undersökningen riktas fokus mot sektorn ”gruv- metall- och 

verkstadsindustri”. Till skillnad från det föregående avsnittet studeras priser och utsläpp i det 

följande som förstadifferenser. Operationaliseringen bygger på mer strikta antaganden än i det 

föregående avsnittet. Bland annat förutsätts att priselasticiteterna är konstanta under 

undersökningsperioderna. Mot bakgrund av teknisk förändring, förändrad utrikeshandel samt 

andra aspekter av strukturomvandling är detta en påtaglig restriktion. Detta visades inte minst 

genom konstaterandet att förändrade koldioxidutsläpp under ibland relativt långa perioder inte 

följer det generella pris och utsläppssambandet. En operationalisering med hjälp av 

förstadifferenser är nödvändigt för att formulera regressionsmodeller. Detta beror på att 

regressionsmodeller enbart ger statistiskt säkra resultat om de baseras på stationära tidsserier, 

det vill säga tidsserier utan trend. 

 

Perioden 1950-1973 

Grundläggande samband visas i tabell 3:1. Som förväntat finns ett positivt och signifikant 

samband mellan förädlingsvärde och koldioxidutsläpp. Mer produktion ger upphov till större 

utsläpp. Vidare framgår ett negativt samband mellan elpriser och koldioxidutsläpp. Fallande 

elpriser är alltså korrelerade med ökande utsläpp. Sambandet är inte det förväntade. Fallande 

elpriser borde öka elanvändningen och därmed minska utsläppen. Förklaringen till sambandet 

kan snarare vara den positiva korrelationen mellan elpriser och oljepriser. En procents ökning 

av oljepriserna sammanföll med en halv procents ökning av elpriserna. Det innebär att 

 17



relativpriset mellan olja och el utvecklades mot billigare elektricitet, vilket hade kunnat 

förklara det negativa sambandet mellan elpriser och utsläpp. Resultatet visar också att 

relativpriserna mellan energibärare är viktiga att studera.  

 

Tabell 3:1. Korrelationer mellan priser, koldioxidutsläpp och förädlingsvärde i industrigrupp 
1. Sverige 1950-1973. 
 

Correlations

1 ,562** -,096 ,111 ,097 ,467*
,004 ,656 ,607 ,654 ,021

24 24 24 24 24 24
,562** 1 -,449* -,302 ,051 ,242
,004 ,028 ,152 ,813 ,255

24 24 24 24 24 24
-,096 -,449* 1 ,455* -,159 ,027
,656 ,028 ,026 ,457 ,901

24 24 24 24 24 24
,111 -,302 ,455* 1 ,069 ,151
,607 ,152 ,026 ,750 ,480

24 24 24 24 24 24
,097 ,051 -,159 ,069 1 ,043
,654 ,813 ,457 ,750 ,841

24 24 24 24 24 24
,467* ,242 ,027 ,151 ,043 1
,021 ,255 ,901 ,480 ,841

24 24 24 24 24 24

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

FV

CO2

ELPXIG1

OILPX

KOLPX1

VEDPX1

FV CO2 ELPXIG1 OILPX KOLPX1 VEDPX1

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 

 
Perioden 1973-1996  

Perioden 1973 till 1996 visar att sambandet mellan koldioxidutsläpp och produktionsökningar 

inte länge är signifikant, medan det negativa sambandet mellan elpriser och koldioxidutsläpp 

är fortfarande signifikant. Koefficienten är nästan identisk med skattningen för perioden 1950 

till 1973, vilket pekar mot ett robust resultat.  
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Tabell 3:2. Korrelationer mellan priser, koldioxidutsläpp och förädlingsvärde i industrigrupp 
1. Sverige 1973-1996 

Correlations

1 ,130 -,046 -,004 -,011 -,310
,546 ,832 ,984 ,960 ,140

24 24 24 24 24 24
,130 1 -,468* ,060 -,080 -,063
,546 ,021 ,779 ,710 ,769

24 24 24 24 24 24
-,046 -,468* 1 -,047 -,015 ,324
,832 ,021 ,828 ,944 ,122

24 24 24 24 24 24
-,004 ,060 -,047 1 ,204 ,146
,984 ,779 ,828 ,340 ,497

24 24 24 24 24 24
-,011 -,080 -,015 ,204 1 -,180
,960 ,710 ,944 ,340 ,400

24 24 24 24 24 24
-,310 -,063 ,324 ,146 -,180 1
,140 ,769 ,122 ,497 ,400

24 24 24 24 24 24

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

FV

CO2

ELPXIG1

OILPX

KOLPX1

VEDPX1

FV CO2 ELPXIG1 OILPX KOLPX1 VEDPX1

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 

 
 

Perioden 1924-1950 ”mellankrigstiden” 

Som framgår av tabell 3:3 kännetecknas perioden 1924 till 1950 av att koldioxidutsläppen är 

positivt korrelerade med förädlingsvärdet. Sambandet är starkare än under perioden 1950 till 

1973. Även sambandet mellan koldioxidutsläpp och elpriser är signifikant under perioden. 

Sambandet är något svagare än under påföljande perioder, med en elasticitet runt 0,4.   
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Tabell 3:3. Korrelationer mellan priser, koldioxidutsläpp och förädlingsvärde i industrigrupp 
1. Sverige 1924-1950 

Correlations

1 ,732** -,126 -,207 ,084 ,196
,000 ,530 ,300 ,677 ,328

27 27 27 27 27 27
,732** 1 -,389* -,156 -,094 ,086
,000 ,045 ,437 ,640 ,668

27 27 27 27 27 27
-,126 -,389* 1 -,165 ,064 ,062
,530 ,045 ,410 ,753 ,760

27 27 27 27 27 27
-,207 -,156 -,165 1 -,154 ,021
,300 ,437 ,410 ,444 ,916

27 27 27 27 27 27
,084 -,094 ,064 -,154 1 ,245
,677 ,640 ,753 ,444 ,218

27 27 27 27 27 27
,196 ,086 ,062 ,021 ,245 1
,328 ,668 ,760 ,916 ,218

27 27 27 27 27 27

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

FV

CO2

ELPXIG1

OILPX

KOLPX1

VEDPX1

FV CO2 ELPXIG1 OILPX KOLPX1 VEDPX1

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 

 
 

OLS-modell 1924-1996 

Det andra världskriget innebar stora sänkningar av koldioxidutsläppen, vilket berodde på att 

ved substituerade för kol. De politiska verktygen var i stor utsträckning administrativa. En 

multivariat modell bör därför inkludera en dummy för kriget.  

Som framgår av tabell 3:4 är resultatet av en modell som inkluderar olje- och elpriser samt 

förädlingsvärde att förklaringsvärdet är relativt högt, nära 60 %. Vidare är det negativa 

sambandet med elpriserna stärkt till runt 0,6, samtidigt som oljepriserna förblir insignifikanta. 
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Tabell 3:4. Teststatistik för modell 1.  

Model Summaryb

,753a ,567 ,539 ********** 2,186
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-
Watson

Predictors: (Constant), WAR, OILPX, ELPXIG1, FVa. 

Dependent Variable: CO2b. 

 

Coefficientsa

-,016 ,014 -1,169 ,247
,809 ,135 ,526 6,004 ,000

-,643 ,158 -,350 -4,066 ,000
-,075 ,055 -,117 -1,371 ,175
-,109 ,037 -,254 -2,925 ,005

(Constant)
FV
ELPXIG1
OILPX
WAR

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: CO2a. 

 
 

Undersökningen visar att det enda signifikanta, kortsiktiga sambandet mellan energipriser och 

koldioxidutsläpp gäller elpriserna. Korrelationen är negativ, vilket innebär att stigande 

elpriser leder till fallande utsläpp. Resultatet är svårtolkat eftersom det förväntade sambandet 

är positivt. Om elpriserna stiger bör koldioxidutsläppen öka eftersom incitamenten att ersätta 

olja och kol med elektricitet då kan antas minska. Samtidigt finns inga signifikanta samband 

mellan koldioxidutsläpp och olje- och kolpriser.  

En möjlig förklaring är att fallande elpriser är korrelerade med ökad produktion och tillväxt. 

Om elektricitet hade varit en grundläggande teknologi är det möjligt att industriproduktionen 

har expanderat i takt med fallande elektricitetspriser och ett ökat utbud av elektricitet. 

Fossilbränsleanvändningen hade då helt enkelt följt produktionsökningen. Det innebär att 

efterfrågan på fossila bränslen i hög utsträckning har varit komplementär till 

elektricitetsanvändningen. I så fall är efterfrågan på fossila bränslen relativt okänslig för 

prisförändringar. Tolkningen är förenlig med sambandet mellan produktionsökningar och 

koldioxidutsläpp, medan avsaknaden av signifikanta samband mellan elpriser och 

förädlingsvärden inte ger stöd till den första delen av resonemanget.  

Ytterligare en möjlighet är att också elektricitet är komplementär till produktionsökningen. Vi 

betänker att alla energipriser är beräknande i förhållande till branschens prisutveckling. Den 

avgörs i sin tur av den vägda produktivitetsutvecklingen av olika produktionsfaktorer, där 

kapital och arbete svarar för omkring 50 % var av förädlingsvärdet. Energi utgör en relativt 
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liten del av de totala kostnaderna. Arbetsproduktiviteten har i industrin stigit dramatiskt under 

perioden. Därför har också priserna för industrivaror sjunkit mer än för andra varor, vilket i 

sin tur gjort att efterfrågan på industrivaror har ökat på ungefär samma sätt som 

produktiviteten. Stigande relativpriser för el kan därför vara det samma som fallande priser 

för industrivaror, vilket i sin tur motsvaras av ökad efterfrågan på industriprodukter. Om 

efterfrågan på fossila bränslen är komplementär till sin natur kan detta förklara det negativa 

sambandet mellan elpriser och koldioxidutsläpp. Orsakssambanden är dock oklara.  

 

Produktivitet, koldioxidutsläpp och priser  

Prisutvecklingen för energibärarna studeras i termer av realpriser beräknade på basis av 

industrigruppens prisutveckling. Figur 3:1 visar el- och oljeprisernas utveckling relativt 

priserna i gruv-, metall- och verkstadsindustrin. Av diagrammet framkommer att oljepriserna 

föll trendmässigt från omkring 1925 och att elpriserna föll trendmässigt från omkring 1935. 

Elpriserna fortsatte att falla till början av 1990-talet, medan oljepriserna började stiga redan 

från 1956. Den kraftigaste ökningen sker under 1980-talet, vilket bland annat visar att 1970-

talets starka nominella oljeprisökningar i hög utsträckning motverkades av höjda priser för 

industrivaror.  

 

Figur3:1. Relativpriser för el och olja i industrigrupp 1. Öre per Kwh i 1912/13 års priser. 
Sverige 1914-1996. 
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Figur 3.1 visar att de relativprisförändringar som man önskar uppnå med exempelvis 

koldioxidskatter är observerbara redan från mitten 1960-talet, som en följd av 

marknadskrafter och kraftig utbyggnad av vattenkraften. Från mitten av 1970-talet blev dock 

el billigare än olja, inte bara relativt utan också mätt i termer av öre per Kwh. Det är också 

från den här tidpunkten som koldioxidutsläppen minskar i svensk industri. Bortsett från en 

period under början av 1980-talet, vilket sammanfaller med differentierade energi och 

bränsleskatter, är dock relativprisförändringarna blygsamma. Det ger i sin tur en fingervisning 

om vikten av att mäta priserna på ett sätt som kan tänkas avspegla beslutsfattandet i ett 

verkligt industriföretag. Företagsekonomisk och företagshistorisk litteratur visar att 

förändringar är kostsamma och att de sällan sker på marginalen, vilket ofta förutsätts i 

ekonomiska modeller. Det är därför värt att modellera priserna som differensen i öre per Kwh 

mellan olja och el. Tabell 3:5 visar teststatistik för modellen.  

 

Tabell 3:5. Teststatistik för modell 2.  

Model Summaryb

,760a ,578 ,551 ********** 2,191
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-
Watson

Predictors: (Constant), ElKOLIG1, ELPXIG1, WAR, FVa. 

Dependent Variable: CO2b. 

 

Coefficientsa

-,026 ,014 -1,806 ,076
,784 ,135 ,510 5,826 ,000

-,616 ,156 -,336 -3,939 ,000
-,090 ,037 -,211 -2,429 ,018
,356 ,189 ,165 1,881 ,065

(Constant)
FV
ELPXIG1
WAR
ElKOLIG1

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: CO2a. 

 
Prisnivåvariabeln ELKOLIG1 är signifikant på 0,1 procentnivån och sambandet är positivt. Så 

länge el är dyrare per Kwh tenderar utsläppen att öka. Modellresultatet jämförs i figur 3:2 

med de verkliga utsläppen. Av figuren framgår en god överensstämmelse fram till 1980-talet.  
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Figur 3.2 Verkliga koldioxidutsläpp och modellskattning för gruv- metall- och 
verkstadsindustri 1924-1990. Index 1923 = 100. 
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IG1 Modell ig1  
Modellen, som uppenbarligen avseglar prissamband under den klassiska industriperioden, 

lyckas fånga upp koldioxidreduktionen under perioden 1975 fram till början av 1980-talet. 

Samtidigt är minskningen efter 1980 avsevärt lägre än de verkliga minskningarna. De skattade 

parametrarna är således stabila ända fram till 1980. Att modellen klarar av att förklara 

koldioxidutsläppen under hela perioden 1924 till 1980 men därefter misslyckas är i sig 

intressant eftersom det visar koldioxidminskningarna under perioden inte enbart var ett 

resultat av prisförändringar. Utsläppen minskar mer än förväntat. Sveriges minskade 

koldioxidutsläpp brukar ofta förklaras med utbyggnaden kärnkraften. Kärnkraften förklarar 

dock inte varför metall- och verkstadsindustrin minskar sina koldioxidutsläpp så pass mycket. 

Mot bakgrund av de föregående femtio årens samband mellan priser och efterfrågan på energi 

borde minskningen ha varit lägre. Vi kan hypotetiskt tänka oss ytterligare förklaringar: 

 

• Bränsle- och miljöskattehöjningar har en signaleffekt utöver prissignalen. 

• Minskning av oljeanvändningen motiveras av andra miljömål (se t ex Lundgren, 

1999). Ett exempel är sänkta svavelutsläpp. Svavelutsläppen reglerades huvudsakligen 

via administrativa styrmedel: förbud av högsvavliga oljor och genom 

koncessionsförhandlingar inom ramen för 1969 års miljöskyddslag. 
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• En Porter/van der Linde effekt. När företagen börjar arbeta med att minska sin 

bränsleanvändning och olika utsläppsproblem upptäcks hittills dolda 

effektivitetsförbättringar. 

 

4. Individuella industrigruppsmodeller 
Industrigrupp 1 ”gruv-, metall-, och verkstadsindustri” är stor och en viktig utsläppskälla. 

Samtidigt är den mest heterogena industrigruppen, vilket kan medföra problem vid 

modellskattningar. De insignifikanta oljepriserna förefaller också märkliga. Därför beräknas 

också modeller för övriga industrigrupper. Resultaten sammanfattas i tabellerna 4:1 och 4:2.  

 

Tabell 3:6 Teststatistik för koldioxidmodeller för individuella industrigrupper 1914-1995 

  IG1 IG2 IG3 IG4 

Variabler B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. 

Konstant -0,04 0,04 -0,01 0,22 0,03 0,60 0,00 0,92 

Förädlingsvärde 0,86 0,00 0,98 0,00 0,99 0,10 0,55 0,02 

Elpris -0,35 0,03 -0,03 0,66 0,84 0,03 0,39 0,01 

Oljepris -0,05 0,48 -0,14 0,01 -1,20 0,00 -0,68 0,00 

Krigs-dummy -0,09 0,02 -0,05 0,04 -0,25 0,08 -0,19 0,01 

Differens El-Olja 0,49 0,02 0,21 0,11 0,93 0,21 0,76 0,03 

Kolpris 0,54 0,49 0,05 0,29 0,41 0,10 0,25 0,04 

R2 0,45  0,67  0,33  0,47  
Anm: Signifikanta variabler är kursiverade 

 

Tabell 3:7 Teststatistik för koldioxidmodeller för individuella industrigrupper 1914-1995 

  IG5 IG6 IG7 IG8 

Variabler B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. 

Konstant 0,02 0,37 -0,01 0,76 -0,06 0,03 -0,03 0,20 

Förädlingsvärde 0,09 0,82 0,37 0,19 1,23 0,00 0,71 0,00 

Elpris 0,73 0,00 0,13 0,54 0,00 0,99 0,04 0,81 

Oljepris -0,18 0,09 -0,56 0,00 -0,08 0,48 -0,07 0,41 

Krigs-dummy -0,10 0,08 -0,15 0,01 -0,08 0,21 -0,08 0,13 

Differens El-Olja 0,61 0,05 0,73 0,03 0,81 0,01 0,54 0,03 

Kolpris -0,57 0,00 -0,06 0,55 -0,02 0,84 0,06 0,50 

R2 0,48  0,37  0,30  0,26  
Anm: Signifikanta variabler är kursiverade 
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Gällande övriga industrigrupper ser vi att oljepriserna är negativt korrelerade med 

koldioxidutsläppen. I de flesta fall är också oljepriset signifikant. Parameterskattningarna, 

vilka kan tolkas som priselasticiteter, uppvisar samtidigt relativt stora skillnader. Också 

elpriserna är i de flesta fall positiva och signifikanta. Differensen mellan elpriser per Kwh och 

Oljepriser per Kwh är också i de flesta fall signifikanta.  

Tillväxtelasticiteten, alltså koefficienterna för variabeln förädlingsvärde är signifikant (sig. < 

0,1) för industrigrupperna 1, 2, 3, 4, 7 och 8. Elasticiteten är särskilt intressant eftersom 

värden < 1 kan tolkas som en underliggande teknisk förändringen skapar en förbättrad 

koldioxidproduktivitet. Bland industrigrupperna är elasticiteten lika med eller större än ett för 

industrigrupp 3 och 7.  

Tabell 3:8 och 3:9 visar motsvarande parameterskattning för data begränsat till perioden 1923 

till 1980. Tabell 3.10 och 3.9 visar motsvarande skattningar för perioden 1923-1996. 

Skillnaderna kan användas för att vidare analysera de krafter som förklarar minskningen av 

koldioxidutsläpp under 1970 och 1980-talen. 

 

Tabell 3:8 Teststatistik för koldioxidmodeller för individuella industrigrupper 1923-1980 

 

Variabler B Sig. B Sig. B Sig. B Sig.

Konstant -0,02 0,23 0,00 0,82 0,01 0,94 -0,02 0,61
Förädlingsvär 0,75 0,00 1,07 0,00 0,18 0,83 1,16 0,00
Elpris -0,64 0,00 0,01 0,94 0,07 0,89 0,15 0,55
Oljepris -0,08 0,14 -0,16 0,00 -1,64 0,00 -0,67 0,00
Krigs-dummy -0,10 0,01 -0,07 0,04 -0,16 0,42 -0,19 0,05
Differens El-O 0,30 0,16 -0,02 0,93 1,55 0,15 0,72 0,18
Kolpris -0,07 0,50 0,05 0,50 0,09 0,85 0,12 0,61
R2/D-W 0,63 2,33 0,69 1,72 0,46 2,49 0,54 2,21

IG1 IG2 IG3 IG4

 
 

Tabell 3:9 Teststatistik för koldioxidmodeller för individuella industrigrupper 1923-1980 

 

Variabler B Sig. B Sig. B Sig. B Sig.

Konstant 0,02 0,49 -0,01 0,77 -0,02 0,51 -0,01 0,81
Förädlingsvär 1,09 0,00 0,72 0,10 1,58 0,00 0,81 0,00
Elpris 0,12 0,36 -0,39 0,21 -0,26 0,35 0,06 0,73
Oljepris -0,18 0,01 -0,71 0,00 -0,12 0,33 -0,15 0,07
Krigs-dummy -0,13 0,01 -0,22 0,02 -0,15 0,07 -0,08 0,14
Differens El-O -0,06 0,84 0,38 0,47 0,20 0,66 0,32 0,29
Kolpris -0,03 0,77 -0,07 0,76 -0,03 0,87 -0,16 0,21
R2/D-W 0,37 2,01 0,46 2,37 0,35 2,35 0,12 1,9

IG5 IG6 IG7 IG8
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Tabell 3:10Teststatistik för koldioxidmodeller för individuella industrigrupper 1923-1980 

Variabler B Sig. B Sig. B Sig. B Sig.

Konstant -0,02 0,16 -0,01 0,19 0,03 0,53 0,00 0,53
Förädlingsvärde 0,70 0,00 1,06 0,00 0,15 0,81 0,56 0,81
Elpris -0,60 0,00 -0,04 0,67 0,07 0,88 0,26 0,88
Oljepris -0,09 0,11 -0,14 0,01 -1,54 0,00 -0,71 0,00
Krigs-dummy -0,10 0,01 -0,06 0,07 -0,18 0,27 -0,19 0,27
Differens El-Olja 0,33 0,05 0,11 0,48 1,25 0,10 0,74 0,10
Kolpris -0,05 0,59 0,04 0,62 0,22 0,60 0,25 0,60
R2/D-W 0,58 2,30 0,63 1,90 0,44 2,49 0,43 2,06

IG1 IG2 IG3 IG4

 
 

Tabell 3:11 Teststatistik för koldioxidmodeller för individuella industrigrupper 1923-1980 

Variabler B Sig. B Sig. B Sig. B Sig.

Konstant 0,00 0,95 -0,01 0,66 -0,06 0,03 -0,01 0,72
Förädlingsvärde 0,84 0,03 0,70 0,06 1,40 0,00 0,46 0,06
Elpris 0,15 0,30 -0,35 0,22 -0,25 0,39 0,11 0,58
Oljepris -0,17 0,03 -0,61 0,00 -0,08 0,53 -0,05 0,58
Krigs-dummy -0,10 0,06 -0,20 0,02 -0,10 0,25 -0,06 0,38
Differens El-Olja 0,22 0,38 0,37 0,34 0,72 0,07 0,54 0,06
Kolpris -0,02 0,87 0,01 0,96 0,03 0,87 -0,05 0,72
R2/D-W 0,21 2,44 0,39 2,28 0,29 2,18 0,12 1,9

IG5 IG6 IG7 IG8

 
 

 

Skillnader är att prisnivåvariabeln ’Differns El-Olja’ inte längre är signifikant. I de flesta fall, 

med klart undantag för kemisk-teknisk industri förbättras modellernas generella 

förklaringsvärden. I de flesta fall där variablerna var signifikanta i modellen 1923-1996 

minskar styrkan i sambandet mellan förädlingsvärde och koldioxidutsläpp med i genomsnitt 

14 procentenheter, elpris elasticiteten är i genomsnitt oförändrad (< 1%) medan 

priselasticiteten för olja stiger med i genomsnitt 3 procentenheter. Eftersom det är 

parametrarna för förädlingsvärdet som vid sidan av prisnivåvariabeln genomgår de största 

förändringarna kan detta tolkas som att en teknisk förändring, som modellen inte kontrollerar 

för, rymmer viktiga förklaringar till de minskade koldioxidutsläppen. Prisförändringar 

förstärker tendenserna, men förefaller inte att räcka som förklaring.   

 

5. Slutdiskussion 
Den övergripande tolkningen av utvecklingen av koldioxidutsläpp i svensk industri under 

1900-talet är i huvudsak en tentativ historisk analys. Slutsatser av mer exakt karaktär, 

exempelvis vilka koldioxidskattesatser som är lämpliga, bör baseras på andra typer av 

modeller som i högre grad utgår från detaljerade samtida data.  
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Den historiska utvecklingen visar att arbets- och koldioxidproduktivitetsförbättringar i regel 

är möjliga att förena. Detta är för tillverkningsindustrin som helhet särskilt framträdande efter 

1973 medan sambandet var betydligt mer oklart under 1950- och 1960-talen. Under 

mellankrigstiden tyder undersökningen på ett negativt samband. 

Förändrade priser är en viktig förklaring till förändrade koldioxidutsläpp och generellt över 

perioden och för industrin som helhet kan priskänsligheten ha legat runt -0,8 med avseende på 

oljepriser. Samtidigt uppvisar koldioxidutsläppens priskänslighet betydande variationer över 

tid. Under 1950- och 1960-talen ökade utsläppen mycket mer än vad som kunde förväntas 

från prisförändringarna. Minskningarna från 1970-talet är samtidigt större än vad som kunde 

förväntas av enbart prisförändringarna. Man kan alltså utifrån den inledande diskussionen inte 

självklart tala om en reversibel process. Trots att relativprisförändringar inte är oväsentliga är 

det viktigt att notera att andra faktorer är betydelsefulla i samband med energieffektivisering 

och övergång mellan olika energibärare, vilket tidigare också har påpekats av Ljungberg 

(1984). 

De historiska erfarenheterna av energi- och koldioxideffektivisering antyder därför att en 

aktiv klimatpolitik bör arbeta med ett flertal typer av styrmedel, eftersom signaler vid sidan av 

priser förefaller att ha varit betydelsefulla. Av de olika industrigruppsmodellerna att döma kan 

dessa andra signaler ha utgjort ända upp till 80 % av den totala informationen. Historien visar 

alltså att resursallokeringen kan genomgå relativt snabba förändringar som inte enbart 

förklaras av prissignaler. Exempel på detta har i projektet påvisats från tiden runt 1920 och 

omkring 1980. För framtida forskning visar detta på ett behov av att identifiera dessa andra 

faktorer. Känner vi till dessa andra faktorer, och om vi kan visa att de är generella och inte 

tidsbundna kan de komma att påverka vilka styrmedel som kan användas i den framtida 

klimatpolitiken. Gällande prissignaler är det viktigt att inte enbart ta hänsyn till förändringar 

på marginalen. En viktig förändring är att oljepriset per Kwh efter 1973 blev högre än elpriset. 

Detta skedde som en följd av både marknadsprisförändringar och skatter. I och med att sådana 

prisnivåskillnader uppstår är det rimligt att anta att företagen försöker att ersätta olja med 

elektricitet så långt det är möjligt. Så länge elpriserna, oavsett prisförändringar på marginalen, 

är lägre än oljepriset är det rimligen rationellt att ersätta oljan så långt det är tekniskt möjligt. 

Eftersom svensk elproduktion i huvudsak är baserad på billig vatten- och kärnkraft har det 

varit möjligt att föra en skattepolitik som skapar tydliga prisnivåskillnader. Utmaningen torde 

vara större i länder där elproduktionen är baserad på kolkraft. För framtida forskning är ett 

relevant forskningsområde att kartlägga och analysera prisförändringar och prisnivåer för el 

och fossila bränslen i Europa.  
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