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"apporten redovisar beräkningar av användning och prisutveckling för trädbränslen i
Sverige 1800-1990 samt en diskussion av den ökade användningen under 1980-talet i ett
ångsiktigt perspektiv.
Användningen av trädbränslen ökade i takt med befolkningen under större delen av
1800-talet och trädbränslen stod för 95-80 procent av bränsleförsörjningen. Från det
moderna industriella genombrottet kring 1880-talet minskade trädbränsleanvändningen
samtidigt som användningen av fossila bränslen och elektricitet ökade. En bottennivå,
absolut och relativt, för trädbränslen nåddes i början av 1970-talet. Användningen
ökade dock tillfälligt under världskrigen - i synnerhet under det andra världskriget. Pe-
rioden av ökning efter 1970-talets energikriser skiljer sig från dessa i några avseenden -
förändringarna i förutsättningarna för energiförsörjning och energianvändning har upp-
fattats som långsiktiga, ökningen har kommit till stånd inom fungerande marknader och
en ny betydande användare knuten till samhällets modernisering har tillkommit genom
värmeverken.
Priset på trädbränslen har under både 1800- och 1900-talen stigit starkt gentemot pri-
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na på fossila bränslen har trädbränslepriserna emellertid fluktuerat kring en ganska
konstant nivå sedan 1920-talet. Den starka förskjutningen mot fossila bränslen efter
denna tid beror då i hög grad på hanteringskostnaderna för trädbränslen. Detta illustre-
ras också av relationen trädbränslepris/lönekostnad. Således har användningen av träd-
bränslen ökat under perioder då lönekostnaderna relativt sett sjunkit.
Samtidigt som prisstegringen på trädbränslen kan stimulera till utvidgad produktion
också inom jordbruket, pekar studien på behovet av produktivitetsökning i
framställningen och produktutveckling mot lägre hanteringskostnader i användningen.
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FÖRORD

Under 80-talets senare del har behovet av att diversifiera energiproduktionen ökat.
Bioenergin har fått förnyat intresse.

Vattenfall har sedan 70-talet bedrivit forsknings- och utvecklingsarbete inriktat på
bioenergi. Vattenfall äger och driver dessutom biobränsleeldade anläggningar som
producerar värme och värme/el. 1989 startades i projektform Vattenfall Bioenergi för att
klargöra vilken framtida roll biobränslen kan spela.

I styrelsebeslut formulerades följande mål för projektet:

"Vattenfalls mål inom bioenergiområdet är att klargöra ekonomi och potential för el- och
Kombinerad el-värme-produktion i Sverige i ett långt tidperspektiv. Teknikutveckling blir
ett viktigt medel för att nå detta mål. Konceptens möjlighet att anpassas till olika
bränslen och mot marknader även utanför Sverige skall vara viktiga kriterier vid val av
utvecklingslinjer."

Utvecklingsarbetet bedrivs dels av specialister inom Vattenfall dels av forskare vid
högskolor och konsulter.

Viktiga inslag i projektet är det samarbete som sker med Södra Skogsägarna och
LRF/SLR.

Resultat från verksamheten redovisas bl a i rapportform. Denna rapport belyser
trädbränslen i Sverige 1800-1990 - användning och prisutveckling. Undersökningens
resultat presenteras också översiktligt i broschyren "Användningen av trädbränslen i
Sverige".

Vattenfall september 1992

Birgit Bodlund
VATTENFALL AB
Projekt Bioenergi



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Sammanfattning

Summary

Förord

1. INLEDNING 1

1.1. Rapportens syfte 1

1.2. Avgränsning av trädbränslen 1

1.3. Rapportens uppläggning 2

1.4. Material 3

2. ÖVERSIKT AV ANVÄNDNINGEN AV TRÄDBRÄNSLEN
I SVERIGE 1800-1990. 4

2.1. Ökande användning av trädbränslen fram
till det industriella genombrottet 6

2.2. Minskande användning av trädbränslen
under industrisamhällets epok 8

2.3. Ökad användning av trädbränslen under
världskrig och energikris 12

2.3.1. Första världskriget 13

2.3.2. Andra världskriget 14

2.3.3. 1970-talets energikriser 16

3. RELATIVPRISET PÅ TRÄDBRÄNSLEN 1800-1990 18

3.1. Relativpriset till andra produktionssektorer 18

3.1.1. Relativpriset till industriprodukter 19

3.1.2. Relativpriset till jordbruksprodukter 22

3.2. Relativpriset till andra energibärare 25

3.2.1. Relativpriset till elektricitet 26

3.2.2. Relativpriset till fossila bränslen 27

3.3. Relativpriset till arbete 29

4. AVSLUTNING 33

Appendix: Konstruktion av serier över kvantiteter och priser 36

Diagramförteckning 39

Tabellförteckning 39

Förteckning över källor och litteratur 40



1. INLEDNING

1.1. Rapportens syfte

Den föreliggande rapporten skall belysa den historiska utvecklingen for

användningen av trädbränslen i Sverige från 1800-talets början till 1990.

Tyngdpunkten ligger på att dokumentera denna utveckling genom

konstruktion av nya dataserier i fråga om kvantiteter och priser. Avsikten

är också att genom en analys av kvantitets- och prisutveckling skapa

utgångspunkter för att diskutera dagens trender i användningen av

trädbränslen i ett långsiktigt perspektiv.

Det bör framhållas att koncentrationen till sambanden mellan kvan-

titeter och priser innebär att t ex miljöaspekter på produktion och använd-

ning av trädbränslen samt politiska styrinstrument för energianvändningen

inte ingår i rapportens material eller analys.1

1.2. Avgränsning av trädbränslen

Med trädbränsle avses "bränsle med skogligt ursprung bestående av ved,

bark, barr och/eller löv" - dvs bränsle där träd eller delar av träd är

utgångsmaterial och där detta material inte genomgått någon kemisk

omvandling.2

Trädbränslet kommer till användaren huvudsakligen från tre håll:

från skogsbruket genom direkta avverkningar for bränsleproduktion,

genom gallringar och genom avverkningsrester som toppar och grenar;

från skogsindustrin som träavfall i form av bark, flis, spån, ribb etc; från

övriga sektorer som återanvändning av rivningsvirke o dyl. Återan-

vändningsvirket har dock totalt sett haft liten betydelse för försörjningen

med trädbränslen.

1 Statliga styrinstrument på trädbränsleanvändningens område skall
behandlas i en kommande rapport.

2 Om begreppet trädbränsle, se t ex Lönner/Stridsberg (1987) s 9 och
Andersson (1991) s lf.



Massaindustrins avlutar, som under senare decennier spelat stor roll

som industriellt bränsle, inräknas inte bland trädbränslen trots det bety-

dande innehållet av skogsråvara. Denna har emellertid genomgått en

kemisk omvandling i processindustrin.

1.3 Rapportens uppläggning

I rapportens första del (kapitel 2) behandlas användningen av trädbränslen

i Sverige 1800-1990. Den kvantitativa utvecklingen för trädbränslen pre-

senteras i relation till den totala bränsleförbrukningen. Trenderna diskute-

ras översiktligt i det historiska sammanhanget i jordbrukssamhället och i

den följande industriella utvecklingen. Vidare redovisas fördelningen av

trädbränslen på användningsområden och förloppen inom de tre viktigaste

sektorerna - hushåll, tillverkningsindustri samt kraft- och värmeverk.

Tre perioder under 1900-talet med kraftiga störningar i försörjningen

med fossila bränslen och ökningar i förbrukningen av trädbränslen

behandlas därefter något mera ingående. Det är då fråga om första och

andra världskriget samt 1970-talets energikriser. Avsikten är främst att ge

historiska perspektiv på den ökade användningen av trädbränslen under

1980-talet.

I rapportens andra del (kapitel 3) behandlas trädbränslenas pris-

utveckling. Denna studeras dels i förhållande till prisutvecklingen för pro-

dukter från andra sektorer (industri och jordbruk), dels i förhållande till

prisutvecklingen för andra energibärare (elektricitet och fossila bränslen).

Vidare studeras prisutvecklingen i relation till lönekostnademas utveck-

ling. I denna del analyseras också sammanhangen på produktions- och

användningssidan mellan relativ prisutveckling och långsiktiga volym-

förändringar för trädbränslen.

I avslutningen (kapitel 4) diskuteras förutsättningar för att 1980-

talets ökade användning av trädbränslen också skall utgöra ett historiskt

trendbrott.



1.4. Material

Den primära uppgiften for den föreliggande rapporten har varit att kon-

struera en serie över förbrukningen av trädbränslen i Sverige 1800-1990.

En dylik serie har tidigare inte existerat på grund av bristen pä enhetlig

och fortlöpande statistik. Det måste framhållas att den föreliggande beräk-

ningen innehåller betydande osäkerheter i synnerhet för 1800-talets del

men att trenderna i trädbränsleanvändningen är rimligt underbyggda. I

detta avsnitt presenteras konstruktionen av kvantitets- och prisserier över-

siktligt. En närmare redogörelse for material och metoder ges i appendix.

Fullständiga energibalanser över försörjningen med och använd-

ningen av de olika energibärama finns för 1980-talet i Statistiska

meddelanden. Till dessa har anknutits serier för tiden dessförinnnan med

hjälp av flera olika material. Årliga uppgifter över skogsbrukets

produktion för bränsleändamål finns från senare delen av 1930-talet.

Vidare finns uppgifter från tiden för första världskriget över

tillverkningsindustrins och kraftverkens förbrukning av trädbränslen

fördelat på träkol, ved och träavfall. Med dessa material erhålles således

serier från 1930-talet och framåt över trädbränsleförsörjningen från

skogsbruk och skogsindustri samt en fördelning på tillverkningsindustri

samt kraft- och värmeverk. Hushållens förbrukning erhålles då som en

restpost och innehåller också den relativt obetydliga användningen av

trädbränslen inom övriga områden som offentliga inrättningar och trans-

porter.

Till dessa serier har kopplats beräkningar i historiska national-

räkenskapserier dels över hushållens användning av trädbränslen under

1800-talet och fram till 1930-talet, dels över industrins bränsleförbrukning

fram till första-världskriget. Särskilt ingående har dessa beräkningar gjorts

för den viktigaste trädbränsleförbrukande industrigrenen, bergshante-

ringen.

Serier för övrig bränsleförbrukning har konstruerats genom att sta-

tistiska uppgifter för importen av stenkol och olja samt inhemsk produk-

tion av stenkol anknutits till de moderna energibalanserna. Vidare har

punktskattningar för övriga bränslen (i första hand torv) interpolerats.



Generellt kan sägas att materialet för konstruktionen av prisserier är

bättre än det för kvantitetsserier. Prisnoteringar för specificerade pro-

dukter föreligger årligen för hela perioden 1800-1990. Prisserierna har

konstruerats genom att serier för till kvaliteten angivna varor länkats

samman till löpande index för hela perioden.

För trädbränslen har prisserier för olika kvaliteter av ved använts

fram till 1980-talet, då index länkats till prisserier för flis. Man kan också

konstatera att prisutvecklingen för dessa bränslen långsiktigt stämt nära

överens med prisindex for hela skogsbrukets produktion (alltså inklusive

priser för sågtimmer och massaved). För fossila bränslen avser prisindex

för större delen av 1800-talet endast stenkol, medan index från det

industriella genombrottet och framåt utgörs av en sammanvägning av

stenkols- och oljepriser. Prisindex för industri och jordbruk är

sammanvägt efter sektoremas produktsammansättning under olika perio-

der. Lönekostnadsindex, slutligen, är konstruerat utifrån daglöner och

timlöner inom jordbruk och industri, vilka kompletterats med de avgifter

som varit knutna till lönekostnaderna.

2. ÖVERSIKT AV ANVÄNDNINGEN AV TRÄDBRÄNSLEN I

SVERIGE 1800-1990.

I början av 1800-talet dominerade trädbränslen fullständigt den svenska

bränsleförsörjningen. Andra bränslen som torv och stenkol svarade endast

för några procent av den totala användningen. Behovet av mekanisk kraft

tillgodosågs - förutom av människans eget arbete - framför allt av vatten-

hjul, väderkvarnar och dragdjur. Idag spelar trädbränslen en underordnad

roll i energiförsörjningen i skuggan av industrisamhällets fossila bränslen

och vattenkraft. Trädbränslen svarar nu för cirka 5 procent av den totala

bränsleanvändningen.

Utvecklingen bort från ett trädbränslebaserat samhälle har dock inte

varit linjär. Användningen av trädbränslen i Sverige har under de senaste

två hundra åren präglats av två trendperioder (se tabell 1 och diagram 1):

Under jordbrukssamhällets epok fram till slutet av 1800-talet ökade



användningen och trädbränslen var helt dominerande i energianvänd-

ningen. Under industrisamhällets epok har användningen av trädbränslen

minskat samtidigt som den totala energianvändningen kraftigt vuxit.

Under 1900-talet har användningen av trädbränslen också präglats av

ökning under tre kortare perioder - under första och andra världskriget

samt under 1980-talet. I det följande skall sammanhanget för trädbränsle-

användningen under de båda långa trendperiodema samt under de kortare

perioderna av ökning under 1900-talet presenteras. Därefter skall faktorer

bakom volymförändringarna analyseras. Av särskilt intresse är frågan

huruvida 1980-talets utveckling utgjort en tillfällig avvikelse från en lång-

siktig trend av nedåtgående trädbränsleanvändning eller om decenniets

ökade användning utgjort upptakten all en ny trend.

Tabell 1. Årlig procentuell förändring i trädbränsleanvändning och total
bränsleanvändning i Sverige 1800-1989.

År

1800/09-1880/89

1880/89-1980/89

1890/99-1900/09
1900/09-1910/19
1910/19-1920/29
1920/29-1930/39
1930/39-1940/49
1940/49-1950/59
1950/59-1960/69
1960/69-1970/79
1970/79-1980/89

träd-
bränslen

+0.8

-0.6

-0.2
+ 1.4
-1.8
-0.6

+7.4
-9.5
-4.3
-5.9

+8.7

bränslen
totalt

+ 1.0

+2.3

+2.3
+ 1.4
+0.2
+2.7
+ 1.6
+2.6
+4.7
+4.8
+ 1.8

Källor: SOS Statistiska meddelanden serie E; SOS Statistisk årsbok; SOS Det enskilda
skogsbruket; SOS Skogsstatistisk årsbok; SOS Industri; SOU 1956:58 Bränsleförsörj-
ningen i atomaldern del II; SOU 1978:17 Energi; Historisk statistik för Sverige: Del 1.
Befolkning 1720-1967, Del 3. Utrikeshandel 1732-1970.; Bränsleförbrukningen aren
1913-1917 vid industriella anläggningar, kommunikationsanstalter samt allmänna verk
och inrättningar. Specialundersökning av kommerskollegium. Stockholm 1918; Lindahl,
E./Dahlgren,E./ Kock, K., National Income of Sweden 1861-1930. Part II. Stockholm
1937; Schön, L., Historiska nationalräkenskaper för Sverige. Industri och hantverk 1800-
1980. Lund 1988.
Anm.: För beräkningsmetoder, se appendix.



Diagram 1. Användningen av trädbränslen i Sverige 1800-1989.
Ekvivalenter brännved i milj kbm löst mått. Femårs löpande medeltal.

00 20 40 60 80 00 20 40 60 80

Källor Se tabell 1.

2.1. Ökande användning av trädbränslen fram till det industriella

genombrottet

I början av 1800-talet, då trädbränslen var helt dominerande i den svenska

bränsleanvändningen, hade tillgången på ved i flera avseenden en

avgörande betydelse for samhällsutvecklingen. Skogen var en naturtillgång

som framfor allt användes som bränsle. Man kan beräkna att cirka 2/3 av

uttaget ur skogen under första hälften av 1800-talet gick till bränsle inom

hushåll och industri medan 1/3 huvudsakligen gick till byggnadsändamål

eller till en nten men växande export.3

3 Uppgifter om produktionstillväxt inom industri, jordbruk och
skogsbruk bygger på Schöns olika arbeten om historiska nationalräkenska-
per.



Hushållen stod för den alldeles dominerande delen av

trädbränsleanvändningen l̂ler omkring 90 procent. Fram till 1880-talet

ökade användningen av trädbränslen i stort sett i takt med

befolkningsökningen. Tillgången till ved för uppvärmning, matlagning och

belysning spelade en stor roll för befolkningsökningen och den

ekonomiska utvecklingen på landsbygden. Folkökningen var ocksi

koncentrerad till de mera skogrika delarna av västra och norra Sverige. I

dessa områden kunde man tack vare tillgången på bränsle och virke bygga

relativt rymliga bostäder och vara mera aktiva under vinterhalvåret med bl

a en livaktig utveckling för hemslöjd och hemindustri som binäring till

jordbruket. Denna aktivitet spelade en viktig roll för den ekonomiska och

sociala utvecklingen i Sverige under decennierna före det industriella

genombrottet. I öppna slättlandskap som t ex Skåne tilltog däremot

knappheten på ved och många fattiga fick i trånga bostäder frysa sig

igenom vintern. Som ett sätt att hushålla med den knappa energitillgången

utvecklades bl a system med värmestugor för byborna.4

Industrin svarade alltså för en ganska liten del av den totala

användningen av trädbränslen, men de utgjorde ändå en tillgång av stor

strategisk vikt. Särskilt stor roll spelade de inom bergshanteringen.

Tillgången till ved för träkolning hade givit svensk järnhantering en fordel

av stora mått framför den övriga europeiska industrin. Dette ledde i

synnerhet under 1700-talet till en stark expansion för järnbruken. Träkolet

tålde inga stora transportavstånd då den var bräcklig och då höga

transportkostnader för denna skrymmande insatsvara i produktionen skulle

ha eliminerat den svenska konkurrensfördelen. Järnbruken kom därför, bl

a som följd av en statlig energipolitik, att lokaliseras i områden med

tillgång till skog liksom till vattenkraft för de mekaniska momenten i

stångjärnsproduktionen.

4 Samtida litteratur och rapporter innehåller flera omdömen om
skogsinvånarnas resp slättinvånarnas skilda beteenden under vintertid med
mycket mera industriell husflit hos de förra, vilket bl a hänfördes till den
olika tillgången på virke och ved.



Fram mot mitten av 1800-talet växte även andra värmekrävande

industrigrenar som tegelbruk, glasbruk och bryggerier, vilka också

använde en stor mängd ved.

Samtidigt inträffade en rad andra förändringar. Således kom den

västeuropeiska industrialiseringen att leda till en kraftigt ökad efterfrågan

på timmer och sågade trävaror från Sverige. Under årtiondena efter 1850

växte sågverk och skogsbruk explosionsartat efter Norrlandskusten och i

dess inland. Skogen blev allt viktigare som leverantör av råvara för indus-

trin. Samtidigt ökade utbudet av fossila bränslen, framför allt av stenkol

men också av oljeprodukter som fotogen. Särskilt betydelsefull var

utvecklingen av ångfartyg och järnvägar, som ledde till att stenkols-

användningen ökade samtidigt som transporter och handel blev effektivare.

Från 1800-talets mitt blev den industriella utvecklingen i Sverige starkare,

medan handeln med ett mera framskridet Västeuropa ökade. Stenkols-

importen steg och även import av oljeprodukter uppkom. Trädbränslena

stod dock ännu under 1880-talet för drygt 80 procent av den totala bräns-

leanvändningen. En ny inriktning för samhällsutveckling och energi-

användning tog emellertid form.5

2.2. Minskande användning av trädbränslen under industrisamhällets

epok

Från slutet av 1800-talet gick industrialiseringen in i ett snabbare tempo

och med industrialiseringen förändrades mycket. Under den tidigare

industriella utvecklingen hade sysselsättningen inom jordbruket ännu ökat i

takt med befolkningsökningen samtidigt som industrierna i hög grad - inte

minst på grund av råvaruorienteringen - legat på landsbygden. Från 1880-

talet började emellertid städernas snabba tillväxt och nya industrigrenar

framträdde. Dit hörde flera maskinindustrier och konsumtionsvaru-

industrier samt inte minst massa- och pappersindustrin.

Med den moderna industrialiseringen kom nya faktorer att styra

energianvändningen. Samtidigt som tillväxttakten för den totala

5 Sambanden mellan industriell utveckling och energianvändning är
ingående behandlade i Schön (1990).



energianvändningen inom hushållssektor liksom inom industri och trans-

porter ökade, började användningen av trädbränslen att minska från 1880-

talet. De fossila bränslenas frammarsch kom att dominera inom energi-

användningen. Nedgången for trädbränslena har med några avbrott varit

ihållande under 1900-talet. Samtidigt har det skett stora förändringar i

användningen av övriga bränslen.

Under 1920- och 1930-talen nådde stenkolet ett hittillsvarande

maximum < andelen av bränsleförsörjningen på över 50 procent. Efter

andra världskriget kom oljans epok. El a genom transportemas revolutio-

nerande utveckling med bilismen och flyget steg bränsleanvändingen starkt

under 1960- och 1970-talen och oljans andel nådde över 3/4. Under dessa

decennier steg bränsleanvändningen med en årlig ökningstakt på i genom-

snitt cirka 5 procent. Oljan stod inte bara for en kraftig expansion utan

ersatte också till stor del trädbränsle och stenkol inom hushållen och indus-

trin.

Denna utveckling bröts - åtminstone tillfälligt - under 1980-talet då

ökningstakten i den totala bränsleanvändningen sjönk under 2 procent.

Oljeanvändningen reducerades, medan användningen av trädbränslen och

stenkol åter steg. Således har trädbränslenas andel ökat från en både

absolut och relativ bottennivå på 1970-talet om ett par procent av

bränsleanvändningen till närmare 5 procent under 1980-talet. Framför allt

ökade emellertid kärnbränsleanvändningen för elkraftsproduktionen. Över-

gången från olja till elektricitet baserad på kärnkraft har således varit

decenniets dominerande inslag inom energianvändningen.

Hushållen fortfor under hela epoken att vara den största användaren

av trädbränslen, men deras kvantitativa betydelse reducerades. Deras andel

av trädbränsleanvändningen föll över hundraårsperioden från cirka 85 till

drygt 50 procent. Hushållens användning bygger visserligen i hög grad på

ganska breda skattningar, men det finns ett tydligt samband mellan

nedgången för trädbränslen och tillväxten för städerna. Genom

inflyttningen till tätorter ökade betydelsen av transportkostnaderna sam-

tidigt som nya försörjningssystem skapades för stenkol, elektricitet, gas



och olja.6 Vidare innebar städernas tillväxt att boendet moderniserades

med effektivare och mindre arbetskrävande former för uppvärmning,

matlagning och belysning. Moderniseringen med nya försörjningssystem

medförde också högre värmestandard och större varmvattenförbrukning

inom hushållen, varför bränsleanvändningen ökade snabbare än

bostadsytan-7

En absolut bottennivå i trädbränsleanvändningen nåddes

karaktäristiskt nog i början av 1970-talet. Under åren omedelbart före den

s k oljekrisen hade moderniseringen och tätortstillväxten varit stark bl a

genom det s k miljonprogrammets genomförande inom bostadsbyggandet.

Trädbränslen användes då i stort sett uteslutande på landsbygden och

främst på jordbruksfastigheter med egen skog.

För industrins del kan trädbränsleanvändningens utveckling beskrivas

mera ingående än för hushållen. Industrins betydelse som användare av

trädbränslen ökade vid det industriella genombrottet mellan 1880- och

1920-talen. Dess andel steg då från cirka 15 till 35 procent. Därefter har

industrins andel med kortvarigare variationer legat kring denna nivå.

T absoluta tal låg industrins användning av trädbränslen - frånsett

fluktuationer i samband med krigen - på en i stort sett oförändrad nivå från

1890-talet till början av 1950-talet. Visserligen minskade trädbränslenas

relativa betydelse för industrins energiförsörjning, men detta motverkades

av industrins allmänna expansion. Vidare var användningen av olika

trädbränslesorter relativt stabil från omkring 1920, då detta kan följas, till

1950 (se diagram 2).

Träavfallet från i första hand sågverk och massafabriker svarade för

den största delen av trädbränslet eller mellan 50-60 procent.8 Därutöver

varierade andelarna för träkol respektive ved i större stycken (kastved m

6 Om stora tekniska system för försörjningen av t ex energi, i syn-
nerhet i samband med städemas tillväxt, se Kaijser/Mogren/Steen (1988).

7 SOU (1978), s91f.

8 Beräkningen omfattar även fabriksenheternas användning av eget
producerat träavfall, vilket efter 1961 inte är inbegripet i industristatistiken
- se appendix. I slutet av 1980-talet utgjorde t ex det egna träavfallet inom
massa- och pappersindusrtin cirka 3/4 av branschens träbränsle. Statens
energiverk 1989 s 46 f.
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m) mellan 1S-2S procent. Träkolen användes nästan uteslutande vid jäm-

och stålverk medan kastveden hade en spridd användning inom värmekrä-

vande industrigrenar företrädesvis på landsbygden som kalkbruk, tegel-

bruk, glasbruk, bagerier, bryggerier och kemisk-tekniska verk.

Under 1950-talet minskade emellertid användningen av träkol och

kastved för att i det närmaste helt ha upphört i början av 1970-talet. Också

användningen av träavfall minskade i synnerhet under 1960-talet men efter

oljekriserna på 1970-talet har denna användning inom skogsindustrierna

ökat till en nivå motsvarande den 1920-1950.

Diagram 2. Industrins förbrukning av trädbränslen fördelad på träkol,
brännved och träavfall 1920-1989. Ekvivalenter brännved i milj. kbm löst
mått.

20

ved

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85

Källa: SOS Industri; SOS Statistiska meddelanden serie E.

Anm.: För beräkningsmetod, se appendix.

För både hushållen och industrin gäller således att användningen av träd-

bränslen förskjutits från att vara ett allmänt förekommande bränsle till att

användas där lokal tillgång finns på landsbygden eller inom skogsindustri
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sant att användningen inom dessa områden ökat under 1980-talet efter

föregående decenniers nedgång.

Vid sidan av hushåll och industri har en ny sektor av betydelse för

trädbränsleanvändningen framträtt sedan det sena 1970-talet - nämligen

värmeverk och kraftverk, i synnerhet de förstnämnda. Denna sektor sva-

rade under andra hälften av 1980-talet för närmare 25 procent av den

totala trädbränsleanvändningen.

Historiskt har användningen av trädbränslen spelat mycket liten roll

vid de svenska kraftverken. Fram till 1960-talet genererades elektriciteten

till alldeles övervägande del av vattenkraft (omkring 90 procent), vilken

kompletterades av vännekraftverk baserade på stenkol och olja. Därefter

har kärnkraften expanderat. Ett skäl till den historiskt ringa betydelsen för

trädbränslen kan ha varit att avfallsveden framför allt användes till

värmeproduktion vid massafabrikerna samt till mekanisk kraft vid

sågverken.9

Genom moderniseringen av boendet har emellertid nya distributions-

system för värme skapats och under 1980-talet har värmeverkens använd-

ning av avfall från skogsbruk och skogsindustri ökat närmare tiofalt. Även

för elkraftsproduktionen har trädbränslets betydelse vuxit, men värmever-

ken stod för cirka 3/4 av sektorns ökning under 1980-talet.

Den ökade trädbränsleanvändningen under 1980-talet och under de

båda världskrigen skall belysas närmare i det följande avsnittet.

2.3. Ökad användning av trädbränslen under världskrig och

energikris

Under de båda världskrigen och vid 1970-talets s k energikriser skedde

kraftiga störningar av handeln med fossila bränslen. Betydelsen för

inhemska energitillgångar växte då. Den ökade användningen av

trädbränslen ingår i detta sammanhang. Dessa perioder innebar också

betydande utbyggnader av elkraftsproduktionen. Denna utbyggnad

orsakades inte av krigen eller kriserna utan tidigare igångsatt eller planerad

Se Schön (1990).
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utbyggnad av produktions- och distributionskapacitet fullföljdes, i några

fall i forcerad takt till följd av störningarna i bränsletillförseln. I fråga om

trädbränsleanvändningen, däremot, kan krigen respektive energikriserna

ses som avgörande faktorer bakom trendbrotten. Utvecklingen under de tre

perioderna visar många likheter men var också i viktiga avseenden

olikartad. I synnerhet skiljer sig 1980-talets period av ökad

trädbränsleanvändning från krigsperioderna.

2.3.1. Första världskriget

Vid det första världskrigets utbrott hade de importerade bränslena nått en

nivå över 50 procent av den svenska bränsleförsörjningen. De stora

förbrukarna av stenkol fanns inom industrin, järnvägen och bland större

fastigheter för bostäder och allmänna lokaler med centralvärme eller kami-

ner. Dessutom framställdes gas från stenkolen för belysning och spisar.

Även importen av lysoljor, smörjmedel och drivmedel av petroleum hade

ökat. Således hade förbränningsmotorn spridits under decennierna före

kriget, främst inom industrin.

Under de första krigsåren påverkades utrikeshandeln i ganska ringa

omfattning. Svensk exportindustri upplevde istället en stark högkonjunktur

samtidigt som investeringarna inom landet - bl a i elkraftens utbyggnad -

var stora. Expansionen ledde till ökad vedeldning inom industrin samtidigt

som skogsindustrins produktion kraftigt steg - dess produktionsvolym

ökade under krigsåren med 10 procent jämfört med femårsperioden före

kriget. Bränslepriserna steg och bränslebrist befarades.

Från 1917 blev bränslebristen akut, då stenkolsimporten nästan

upphörde. En statlig bränslekommission inrättades, bl a med uppgiften att

bygga upp och kontrollera ett vedlager och därmed söka styra marknaden.

Under 1918 hade ett vedlager på drygt 20 milj kbm fast mått skapats. Dis-

tributionsproblemen var emellertid stora. Bl a gjordes de största uppköpen

och avverkningarna i Norrland, medan behoven var särskilt stora i

Stockholm och Skåne som varit mycket stenkolsberoende. Tilldelningarna

från bränslekommissionen var inte tillräckliga för att täcka behoven och

många hushåll hänvisades till att skaffa ved på marknaden till mycket höga
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priser. Samtidigt ökade industrins användning av avfallsved, medan t ex

gasverken ersatte stenkolet med ved vilket ledde till en försämrad kvalitet

på gasen.10

Försök gjordes också att i ökad omfattning tillvarata avverknings-

rester i skogen. Maskiner för sönderdelning av stubbar samt tuggning av

ris och bark prövades. Det synnerligen krävande arbetet i skogen och i

transporterna samt svårigheterna att mera allmänt använda dessa

bränslekvaliteter bidrog emellertid till att sådana försök fick föga betydelse

för bränsleanskaffningen. Däremot ökade maskinemas användning vid

skogsindustrierna, där de kunde brukas mera effektivt i samband med den

växande användningen av träavfall.11

2.3.2. Andra världskriget

Efter den djupa krisen i 1930-talets inledning strävade statsmakten efter en

ökad användning av trädbränslen främst som en väg att öka

sysselsättningen.12 Denna på samma gång nationalistiskt präglade

propaganda för en ökad självförsörjning av bränsle betydde dock föga i en

situation av billig importerad stenkol.

Efter det andra världskrigets utbrott kom emellertid användningen av

trädbränslen att stiga till dittills ouppnådda höjder. De mycket högre

nivåerna under andra världskriget än under det första kan från behovssidan

förklaras av tre faktorer. För det första hade bränslebehovet totalt sett

ökats under mellank'igstiden genom den industriella expansion, genom

byggnationen med en högre bostadsstandard samt genom bilismens ökning

- i synnerhet hade lastbilstrafiken vuxit. Under 1930-talet hade således

importen av drivmedel ökat avsevärt. För det andra blev uppvärmnings-

behovet ovanligt stort genom en följd av rekordkalla vintrar under krigets

10 Framställningen om första världskrigets bränslesituation bygger på
Kommerskollegiums specialundersökning från 1918 samt SOU 1922. Se
dessutom Peterson (1990).

11 Ekman m fl (1922) s 792 ff samt SOU 1922.

12 SOU (1956) s 38.
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första hälft. För det tredje blev avspärrningen från bränsleimporten

effektivare och långvarigare än under första världskriget.

Även på tillgångssidan var situationen annorlunda under det andra

världskriget än under det första. Organisationen för att få fram

trädbränslen blev således betydligt effektivare - man kunde nu bygga på

erfarenheterna från första världskriget och snabbt fä en organisation till

stånd med längre gående befogenheter än tidigare. Staten sökte nu inte att

i egen regi avverka veden utan den nya bränslekommissionen kunde

istället ålägga skogsägarna leveransplikt av huggen och uppkörd ved till

auktoriserade brännvedsköpare och vedhandlare. Prissättningen på

marknaden var vidare hårt reglerad enligt det ransoneringssystem som

satte sin prägel på andra världskrigets ekonomi.13

Samtidigt som bränsleförsörjningen prioriterades gick skogsindus-

trierna, som skurits av från sina marknader, kraftigt tillbaka under kriget.

Produktionsvolymen minskade med cirka 25 procent jämfört med for-

krigsåren, vilket således också starkt skilde sig från första världskrigets

utveckling. En betydligt större andel av skogsråvaran användes alltså nu

till bränsle.

Inom detta system sattes mycket stora insatser in för försörjningen

med brännved. Den årliga avverkningen av ved steg till i genomsnitt 25

kbm fast mått (eller cirka 40 kbm löst mått) under åren 1940-45 vilket

innebar en ökning med cirka 150 procent jämfört med förkrigsåren. Till

detta kom en ökad användning av avfallsvirke inom industrin.

Den avverkade veden fördelades av bränslekommissionen på

användningsområdena för hushållens uppvärmning, industriellt bränsle, för

kolning till jäm- och stålindustrin, till gengasmotorer och till elkraft.

Kraftindustrins förbrukning var dock ganska liten, då samtidigt en

omfattande utbyggnad av vattenkraften pågick. Vid sidan av ved till

gengasmotorer tilläts nu också framställningen av sulfitsprit för blandning

av "lättbentyl" (bensin uppblandad med en fjärdedel etanol).14

13 SOU (1956) s 38 ff.

14 Peterson (1990) s 328.
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Lika uppseendeväckande som ökningen i trädbränsleanvändningen

var under kriget, lika påfallande var emellertid nedgången efter kriget.

Periodens omfattande elektrifiering i kombination med den allt rikligare

tillgången på billigare brännoljor omedelbart efter kriget förstärkte

förkrigstrenden av minskad trädbränsleanvändning. Till denna utveckling

bidrog också massa- och pappersindustrins samt träfiberindustrins mycket

starka expansion från början av 1950-talet.

Landsbygden kom nu att i långt högre grad än tidigare präglas av

den förändrade bränsleanvändningen. Elektrifieringen och motoriseringen

av landsbygd, av jordbruk och skogsbruk kombinerades med en snabbare

takt i inflyttningen till tätorterna, vilket bidrog till den starka nedgången i

både avverkning och användning av brännved. Därigenom kom krigets

bränsleförsörjning hastigt att bli en parentes i det industriella samhällets

expansion.

2.3.3. 1970-talets energikriser

Under 1970-talet kom svensk ekonomi liksom världsekonomin i sin helhet

att präglas av omfattande kris- och stagnationsförlopp. Kriserna utlöstes av

oljeprishöjningen 1973, vilken följdes av ytterligare en stor höjning 1979.

Krisorsakerna var dock mera omfattande och djupgående än enbart

oljeprishöjningama. 1970-talets utveckling markerade att efterkrigstidens

starka tillväxt med dess ökningar av både investeringar och konsumtion

var till ända samt att den internationella ekonomisk-politiska struktur, som

skapats efter andra världskriget, hade försvagats. Det senare markerades bl

a av de oljeproducerande ländernas nya styrka.15

De s k energikriserna var emellertid ett mycket framträdande inslag i

1970-talets krisproblematik. Tillsammans med starkt stigande energipriser

uppstod en osäkerhet om framtida energitillgång och energipolitisk

inriktning. Således ifrågasattes alltmer grundvalarna för den tidigare

tillväxten med kraftigt ökad energianvändning samt med ett växande

beroende av olja och av den nyligen utvecklade kärnkraften för

15 Strukturproblemen i kombination med energikriserna behandlas i
Schön (1990).
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elproduktionen. Den långsiktiga tillgången på ändliga naturresurser och

miljöeffekter av kraftproduktion och energianvändning kom i förgrunden

för debatten.

I likhet med tidigare perioder av störningar i den yttre försörjningen

med bränslen kom användningen av trädbränslen att öka avsevärt från

1970-talets senare år - framför allt för att ersätta olja. För hushållssektoms

del ökade vedawerkningen för uppvärmningen av småhus och i s k

blockcentraler.16 Inom skogsindustrin ökade användningen av träavfall

tillsammans med annat industriellt avfall som lutar och industrins

oljeanvändning gick starkt tillbaka. Trädbiänsleanvändningen ökade

emellertid under 1980-talet i synnerhet inom ett nytt område - vid

värmeverken. Moderniseringen av bostäderna med fjärrvärmesystem hade

skapat utgångspunkter för en ny användning av trädbränslet. Genom

värmeverkens expansion uppstod en marknad för skogsavfall, främst i

form av flis.

Skillnaderna gentemot krigsperioderna och särskilt gentemot

situationen under det andra världskriget är emellertid väl så påtagliga som

likheterna. Ökningen i trädbränsleanvändningen blev under 1970- och

1980-talen totalt sett långt ifrån lika våldsamt kraftig. Den ökade använd-

ningen kom vidare till stånd inom fungerande marknader men med

ändrade prisrelationer, där den svenska ekonomin som helhet befann sig i

en hård internationell konkurrenssituation. Till skillnad från

krigsperioderna uppfattade många också de förändrade förutsättningarna

för energiförsörjning och energianvändning under 1970- och 1980-talen

som långsiktiga, dvs som trendbrott.

Kombinationen av, å ena sidan, ett starkt yttre tryck på omedelbart

ökad konkurrenskraft i svensk ekonomi och, å andra sidan, av

förhärskande uppfattningar om behovet av förnyelse på energins område

utgjorde ett särmärke för 1970- och 1980-talen. Det dominerande draget

för periodens energianvändning blev en kraftigt ökad elförbrukning i syn-

nerhet inom industrin men också inom hushållen, medan trädbränslena

16 Blockcentraler är "kommunala och privata bostadsblock, kommu-
nala inrättningar etc, där uppvärmning sker med mindre separata enheter".
Lönner/Stridsberg (1987) s 35.

17



endast användes lokalt där tillgången var god och kostnaderna låga.

Samtidigt ökade emellertid intresset for mera långsiktiga insatser för

förnyelse på trädbränslenas område. Sådana insatser kunde t ex gälla att få

till stånd en mera omfattande råvaruproduktion - genom ytterligare

tillvaratagande av skogsavfall eller genom produktion av energiskog och

andra energigrödor - och att få fram nya trädbränsleprodukter som gav

lägre hanteringskostnader i transporter och användning.

Den följande analysen skall inriktas på den långsiktiga prisutveck-

lingen för att ytterligare belysa 1980-talets ökade trädbränsleanvändning i

ett historiskt perspektiv.

3. RELATIVPRISET PÅ TRÄDBRÄNSLEN 1800-1990.

Ur ekonomisk synvinkel kan förändringarna i trädbränsleanvändningen

förklaras från två utgångspunkter: å ena sidan från den relativa pris-

utvecklingen på trädbränslen (under förutsättning av fungerande markna-

der), å andra sidan från kostnaderna att hantera bränslet. Till detta kom-

mer den tekniska aspekten av effektiviteten i utnyttjandet, dvs vilken out-

put i användbar energi som insatserna av energibärare och arbete ger upp-

hov till. Den senare aspekten kräver dels en ingående undersökning av

teknikutvecklingen, dels en närmare analys av de skilda användingsområ-

denas utveckling. Detta har översiktligt berörts i historiken men ryms inte

inom denna undersökning. Den följande analysen skall koncentreras till

den relativa prisutvecklingen. Denna skall belysas för trädbränslenas del i

förhållande till produktionssektorerna industri och jordbruk, i förhål1 ande

till andra energibärare samt i förhållande till arbete. Det senare relativpri-

set ger då också möjlighet att diskutera förändrad betydelse för hanterings-

kostnaderna.

3.1. Relativpriset till andra produktionssektorer

Man kan konstera en sak när det gäller prisutvecklingen under de gångna

närmare tvåhundra åren - trädbränslen tillhör en grupp produkter som
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blivit allt dyrare, dvs som ökat mera i pris än andra produkter (se tabell

2). Denna relativa prisstegring gäller i särskilt hög grad i förhållande till

produkter från industrin - alltså den mest expansiva sektorn i ekonomin

sedan 1800-talets början. Prisstegringen för trädbränslen och för

skogsbrukets produkter generellt gäller emellertid också i förhållande till

den nära anknutna jordbrukssektorns prisutveckling.

Tabell 2. Årlig procentuell förändring i vedpriset och i prisindex för
industriprodukter och för jordbruksprodukter 1800-1990.

År ved industri- jordbruks-
produkter produkter

1800-1870 +2.0 +1.0 +1.3
1870-1930 +1.9 +1.0 +1.7
1930-1990 +6.5 +4.8 +5.1

1800-1990 +2.6 +1.3 +1.8

Källor: SOS Statistiska meddelanden serie N; SOS Skogsstatistisk årsbok; Jörfaerg, L., A
History of Prices in Sweden 1732-1914. Vol II. Lund 1972; Ljungberg, i.. Priser och
marknadskrafter i Sverige 1885-1969. Lund 1990. Schön, L.( Historiska
nationalräkenskaper för Sverige: Industri och hantverk 1800-1980. Lund 1988; Scbön L.,
Historiska nationalräkenskaper för Sverige: Jordbruk med binäringar 1800-1980 (under
publicering).

Anci.: För beräkningsmetod, se appendix.

3.1.1. Relativpriset till industriprodukter

Vedpriset har alltså stigit ihållande gentemot industriprodukternas prisnivå

och genomsnittligt haft den dubbla ökningstakten. Utvecklingsförhållandet

gäller ända sedan mätperiodens början inom jordbrukssamhället. Detta har

inneburit att vedpriset relativt sett är 10 gånger högre idag jämfört med

1800 i utbytesförhållandet med industrisektorn.
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Diagram 3. Priset på ved relativt priset på industriprodukter 1800-1990.
Treårs löpande medeltal. Nivån 1969/70 = 100.

00 20 40 60 80 00 20 40 60 80

Källon Se tabell 2.

Prisstegringen gäller allmänt för skogens produkter då skillnaden i

ökningstakt mellan t ex sågtimmer och ved varit mycket liten.

Prisökningen har samband med, å ena sidan, förvandlingen av skogen från

i huvudsak en bränsleresurs till en råvaruresurs för industrin och följande

efterfrågeförskjutning mot skogsbrukets produkter samt, å andra sidan,

med den relativa produktivitetsutvecklingen inom industrisektor och

skogsbruk.

Prisökningen på skogsbrukets och skogsindustrins produkter har i

många avseenden varit gynnsam för Sveriges del. Det brukar framhållas

att Sverige är ett av de få länder med stor råvaruexport under hela sin

industriella utveckling som också haft en fördelaktig utveckling av terms-

of-trade, dvs fått allt bättre betalt för sina exportvaror i förhållande till

importvarorna. Detta förklaras i hög grad av detta diagram och av

skogsindustrins expansion.
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Samtidigt har produktivitetsutvecklingen varit mångdubbelt starkare

inom industrin än inom skogsbruket. Det är inte särskilt märkvärdigt.

Industrialiseringen har inneburit en väldig ökning i produktionsförmågan

och effektiviteten inom industrin. Allt större mängder råvaror har kunnat

bearbetas och allt större mängder produkter framställas i förhållande till

insatserna av arbete.

Denna effektivitetsökning gäller emellertid också i hög grad i fråga

om användningen av energi inom industrin. En beräkning av industrins

specifika användning av trädbränslen sedan 1800 samt industrins specifika

energianvändning sedan 1890 - dvs relationen mellan insatserna av träd-

bränslen respektive av energi och den totala produktionsvolymen - visar

tydligt på denna fortlöpande effektivitetsöL.ing.

Diagram 4. Specifik trädbränsleförbrukning 1800-1989 och specifik
energiförbrukning 1890-1989 inom svensk industri. Oljetonekvivalenter
pei miljoner kronor produktion i fasta priser i 1969/70 års prisnivå.
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Källor: Scbön, L., Elektricitetens betydelse för svensk industriell utveckling. Stockholm
1990. Scbön, L., Historiska nationalräkenskaper för Sverige: Industri och hantverk 1800-
1980. Lund 1988.

Anm.: För beräkningsmetoder, se appendix.
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I början av 1800-talet var energianvändningen i förhållande till

produktionsvolymen 10 gånger så hög som idag. Vad mera är -

energianvändningen utgjordes till alldeles dominerande del av

trädbränslen. Man kan då notera att mängden energi stod i omvänd

proportion till relativpriset. Kostnaden för energianvändningen vägde alltså

väl så tungt i industrins produktionskostnader då som nu. Den höga nivån

för trädbränsleförbrukningen i början av 1800-talet och den därefter

kontinuerligt ökade effektiviteten förklaras av tre faktorer. För det första

dominerades den svenska industrin i 1800-talets början av framställningen

av koppar och järn, vilket krävde stora mängder ved och träkol i

malmbrytning och i vidare bearbetning. Trädbränsletillgången var en av

den svenska industrins stora konkurrensfördelar. Den industriella

utvecklingen har inneburit att nya och mindre energikrävande

tillverkningsgrenar vuxit i betydelse. Detta har bidragit till att

produktionsvolymen vuxit snabbare än energianvändningen. För det andra

har energisparande satt sin prägel på den industriella utvecklingen under

de flesta perioder - det är inget nytt för 1980-talet. Som exempel kan

framhållas att det stigande priset på ved och träkol under första hälften av

1800-talet bidrog till att nya metoder med reducerad bränsleanvändning

infördes i svensk järnhantering för att möta den allt hårdare konkurrensen

från den engelska stenkolsbaserade järn- och stålindustrin. För det tredje

har den moderna industriella utvecklingen från slutet av 1800-talet

inneburit att nya energibärare kopplade till nya tekniska system med en

högre effektivitet både i arbets- och energianvändning kommit. För

Sveriges del har den ökade elektrifieringen av industriproduktionen haft en

särskilt stor betydelse i det sammanhanget. Konsekvensen har då blivit inte

bara en minskad specifik energiförbrukning utan också en starkt minskad

specifik trädbränsleförbrukning.

3.1.2. Relativpriset till jordbruksprodukter

Relativpriset mellan veden och jordbrukets produkter ger underlag för

andra aspekter, då det här handlar om prisförhållandet mellan produkterna
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från två sektorer, skogsbruk och jordbruk, som till stor del konkurrerat om

markanvändningen.

Diagram S. Priset på ved relativt priset på jordbruksprodukter 1800-1990.
Treårs löpande medeltal. Nivån 1969/70 = 100.

00 20 40 60 80 00 20 40 60 80

Källor: Se tabell 2.

Också i förhållande till jordbruksprodukter har veden ihållande blivit

dyrare även om relativprisstegringen inte skett i samma takt som gentemot

industriprodukter. Veden kostar idag cirka 4 gånger så mycket som den

gjorde i början av 1800-talet i förhållande till jordbrukets produkter av

spannmål, slaktdjur och mjölk.

Den relativa prisökningen på skogsbrukets produkter är också ett

skäl till att skogsbruket haft en så expansiv funktion i svensk

inkomstutveckling. Den långsiktiga volymökningen inom skogsbruket har

nämligen varit påfallande likartad den inom jordbruket och långt svagare

än industrins volymökning (tabell 3). Det är egentligen bara under 1950-

och 1960-talen son skogsbruket haft en klart starkare produktionsökning

än jordbruket.
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Tabell 3. Årlig procentuell förändring i produktionsvolym inom
skogsbruk, jordbruk och industri i Sverige 1800-1990.

År Skogsbruk Jordbruk Industri

1800-1870 +1.4 +1.3 +2.2
1870-1930 +1.0 +1.1 +4.7
1930-1990 +1.4 +0.6 +4.4

1800-1990 +1.2 +1.1 +4.0

Källor: SOS Statistiska meddelanden serie N; Schön, L., Historiska nationalräkenskaper
for Sverige: Industri och hantverk 1800-1980. Lund 1988. Schön, L., Historiska
nationalräkenskaper för Sverige: Jordbruk med binäringar 1800-1980 (under publicering).

Ökningen i vedpriset relativt jordbruksprodukterna har vidare skett under

två femtioårsperioder då vedpriset fördubblats - nämligen mellan 1820 och

1870 samt mellan 1930 och 1980 (se diagram 5). Detta har också varit

perioderna för skogsindustrins expansion. Först kom sågverkens

explosionsartade tillväxt och därefter kom framför allt massa- och pappers-

industrins stora utbyggnad. Det starka efterfrågetryck, som då utvecklades

på skogsindustrins produkter, är självfallet en av orsakerna till

prisutvecklingen på ved - i synnerhet som den ökade integrationen med

världsmarknaden för jordbrukets del inneburit ett växande negativt tryck

av en yttre konkurrens från lågprisproducenter, vilken dock sedan 1930-

talet mildrats genom jordbruksregleringen.

Men de skilda förloppen för efterfrågan är endast en del av

förklaringen bakom den relativa prisutvecklingen. En annan del av

förklaringen är att den långsiktiga produktivitetsökningen varit starkare

inom jordbruket än inom skogsbruket.17 Möjligheterna att forma

produktionsbetingelserna för högre avkastning med lägre arbetsinsatser har

varit större och utnyttjats intensivare på åkern och i ladugården än i

17 Detta framstår särskilt tydligt, då jordbrukets och skogsbrukets
ökningstakt av produktionen långsiktigt varit likartad samtidigt som jord-
brukets andel av sysselsättningen historiskt sett minskat synnerligen kraf-
tigt.
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skogen. Kort sagt - rationalisering, metodutveckling och produktutveck-

ling har gått längre i jordbruket än i skogsbruket. Det är emellertid troligt

att det senaste dryga decenniet av likartade förhållanden för skogsbruket

vad gäller yttre konkurrens från lågprisproducenter och höga arbetskostna-

der gett upphov till en intensifierad utveckling i denna riktning även inom

denna sektor.

3.2. Relativpriset till andra energibärare

Trädbränslets relativpris till produkter från andra sektorer ger

utgångspunkter för att analysera produktionssidans utveckling, men för

analysen av förbrukningens utveckling spelar prisutvecklingen i

förhållande andra energibärare som fossila bränslen och elektricitet större

roll. Fossila bränslen och elektricitet utgör industrisamhällets nya

energibärare och långsiktigt har också vedpriset stigit i förhållande till

priset på fossila bränslen under både 1800- och 1900-talen och i

förhållande till elpriset under 1900-talet (tabell 4). De båda relativpriserna

har emellertid haft en mycket olikartad utveckling.

Tabell 4. Årlig procentuell förändring i vedpriset och i prisindex för
fossila bränslen 1800-1990 samt i priset på elektricitet 1890-1990.

År

1800-1870
1870-1930
1930-1990

1890-1990

1800-1990

ved

+2.0
+ 1.9
+6.5

+4.6

+2.6

fossila
bränslen

+0.8
+ 1.0
+6.8

+3.9
+ 1.9

elektricitet

-1.3"*
+3.8

+ 1.6
-

* Prisutvecklingen för elektricitet avser 1890-1930

Killor: SOS Statistiska meddelanden serie E; SOS Skogsstatistisk årsbok; SOS Industri;
Jörberg, L., A History of Prices in Sweden 1732-1914. Lund 1972; Ljungberg, J., Priser
och marknadskrafter i Sverige 1885-1969. Lund 1990.

Amn.: För beräkningsmetoder, se appendix.
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3.2.1. Relativpriset till elektricitet

Ved och elektricitet är i hög grad de typiskt svenska energibärarna som

satt sin prägel på 1800- resp 1900-talen. Mellan dessa har också den

kraftigaste förändringen i prisrelationen skett. Veden har blivit

mångdubbelt dyrare jämfört med elektriciteten sedan elkraftens

genombrott på 1890-talet. Elektriciteten befinner sig till stor del i en annan

klass än bränslen i gemen - inte minst av det skälet att alla bränslen kan

omvandlas till elektricitet. Elektricitet är en industriell produkt och

egentligen industriprodukten par excellence. Få produkter har på

utbudssidan varit så präglade av teknisk förändring och av stordrifts-

fördelar i produktion och distribution som elektriciteten.

Diagram 6. Priset på ved relativt priset på elektricitet 1900-1990. Treårs
löpande medeltal. Nivån 1969/70 = 100.

00 20 40 60 80 00 20 4-0 60 80

Källor. Se tabell 4.

Den starka relativa prisstegringen på veden - eller snarare prisfallet på

elektriciteten - är också koncentrerat till tre faser av elkraftens utveckling i

Sverige (se diagram 6). I en första fas från 1890-talet till slutet av 1910-
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talet byggdes kraftstationer i Syd- och Mellansverige, medan organisatio-

nen för produktion och distribution utvecklades och elnätet integrerades

med bl a stamlinjen Älvkarleby-Trollhättan. I en andra fas från mitten av

1930-talet till mitten av 1950-talet byggdes kraftresurserna i övre Norrland

ut och ett nationellt nät skapades framför allt markerat med stamlinjen

Harsprånget-Hallsberg. I en tredje fas, slutligen, har från mitten av 1970-

talet tekniken förändrats och kapaciteten kraftigt ökats genom kärnkraftens

utbyggnad.18 Under alla dessa perioder har elpriset fallit starkt gentemot

de flesta andra produkter, inklusive industriprodukter i gemen, och särskilt

starkt gentemot vedpriset.

Konkurrensförhållandet mellan ved och elektricitet är dock inte

särskilt uttalat - även om t ex elektrotackjärn och elektrostål ersatte träkol i

järnhanteringen från 1930-talet och elektriciteten under det senaste

decenniet också ökat sin andel av hushållsuppvärmningen. Men man kan

också konstatera att trädbränslen hittills spelat en mycket obetydlig roll för

elkraftsproduktionen i Sverige och därmed även för elprisets utveckling.

3.2.2. Relativpriset till fossila bränslen

Det närmaste konkurrensförhållandet återfinns mellan trädbränslen och

fossila bränslen. I förhållande till dessa ter sig vedens relativa prisutveck-

ling delvis annorlunda.

Återigen har relativpriset på veden stigit betydligt - sett över två

århundraden. Priset på veden relativt stenkol/olja är idag cirka tre gånger

så högt som det var gentemot motsvarande kvantitet stenkol i början av

1800-talet. Men den relativa prisstegringen på veden skedde fram till

1920-talet (diagram 7) - alltså fram till och med det industriella genom-

brottet då försörjningsapparaten för framför allt stenkol byggts ut och

oljehandeln snabbt utvecklades. Därefter har prisrelationen fluktuerat

kraftigt kring en långsiktigt ganska stabil nivå.

18 Se vidare Schön (1990).
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Diagram 7. Priset pä ved relativt priset på fossila bränslen 1800-1990.
Treårs löpande medeltal. Nivån 1969/70 = 100.

25
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Källor: Se tabell 4.

De kraftiga fluktuationerna är ett utmärkande drag för råvarupriserna och i

synnerhet för bränslepriserna. Bränslen möter stora förskjutningar i efter-

frågan, bl a på grund av de konjunktur- och strukturkänsliga process-

industriemas betydelse som användare. Men framför allt är de fossila

bränslena på utbudssidan mycket beroende av integrationen, effektiviteten

och stabiliteten hos världsmarknaden och därmed i hela världsordningen.

Man kan i diagrammet tydligt urskilja det relativt låga stenkolspriset från

slutet av 1870-talet och under 1880-talet som var en period av fred och

starkt effektiviserad världshandel, då också stenkolsanvändningen kraftigt

ökade i Sverige i samband med det begynnande moderna industriella

genombrottet. Vidare framträder mycket tydligt den låga prisnivån för fos-

sila bränslen under de förhållandevis stabila epokerna av stenkolsdominans

under 1920-talet och början av 1930-talet samt av oljedominans under

1960-talet och början av 1970-talet. Men fluktuationerna indikerar också

effekterna av instabila försörjningssystem under 1910-talet, under 1940-
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och 1950-talen samt från mitten av 1970-talet, dvs under de perioder då

trädbränsleanvändningen ökat åtminstone tillfälligt.

Men medan de kortsiktiga variationerna i bränsleanvändningen under

1900-talet stått i samklang med prisförändringarna, kan den långsiktiga

utvecklingen inte förklaras av prisutvecklingen. Prisstegringen på ved

upphörde i förhållande till fossila bränslen på 1920-talet. Mellan 1920-

talet och 1970-talets inledning hade relativpriset på ved fallit med cirka 10

procent - därefter föll vedpriset med ytterligare cirka IS procent under

1970-talet. Mellan samma decennier minskade trädbränsleanvändningen

med närmare 75 procent medan användningen av fossila bränslen

(exklusive kärnbränslen) ökade drygt 700 procent. Annorlunda uttryckt

motsvarade trädbränsleanvändningen 80 procent av fossilbränsleanvänd-

ningen på 1920-talet, medan trädbränslen på 1970-talet motsvarade knappt

tre procent. Denna frammarsch för fossila bränslen kan inte förklaras med

att de skulle ha blivit allt billigare - inte ens i förhållanden till trädbräns-

len. Frammarschen får istället förklaras med bränsleslagens kvalitetsegen-

skaper i förhållande till teknisk utveckling och samhällsutveckling mera

generellt - och då inte minst i förhållande till löne- och inkomst-

utvecklingen.

3.3. Relativpriset till arbete

Utvecklingen för relationen mellan vedpriset och lönekostnaden för arbete

är i stort sett den motsatta mot de prisrelationer som hittills redovisats

(diagram 8). Fram till omkring 1880 steg vedpriset något i relation till

arbetskostnaden, men därefter har relativpriset fallit kraftigt - ett fall som

avbrutits endast under de tre kortare perioderna av oro på

bränslemarknaden. Följaktligen råder en nära nog perfekt långsiktig

korrelation mellan å ena sidan relativpriset ved/arbete och å andra sidan

trädbränsleanvändningen. När veden blivit allt billigare jämfört med

arbete, har användningen minskat.
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Diagram 8. Priset på ved relativt lönekostnaden för arbete i Sverige 1800-
1990.

00 60 80 00 20 40 60 80

Källor: SOS SkogssUtistisk årsbok; Jungenfelt, K.G., Löneandelen och den svenska
ekonomiska utvecklingen. Uppsala 1966; Jörberg, L., A History of Prices in Sweden
1732-1914. Lund 1972; Ljungberg, J., Priser och marknadskrafter i Sverige 1885-1969.
Lund 1990. SOS Löoestatistisk årsbok. Didriksson, M., Löneandelen i svensk industri
1952-1990. Stencil ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet.

Anm.: För beräkningsmetod, se appendix.

Orsaksförhållandet är naturligtvis det omvända. När arbete blivit allt

dyrare, har trädbränsleanvändningen gått tillbaka. Ökningen i

lönekostnader och inkomster har verkat på flera plan. Det finns en direkt

inverkan från arbetslönernas nivå på valet av energibärare, men det finns

också en mera bakomliggande strukturell verkan, där inkomstökningen

varit en del av större samhällsförändringar.

Stigande lönekostnader påverkar direkt både produktionen och

användningen av trädbränslen. Trädbränsleproduktionen har varit relativt

arbetsintensiv och under perioder av starkare löneökning har

prisstegringen på veden varit starkare än prisstegringen på andra produkter

och energibärare. Men i kanske ännu högre grad har användningen av

trädbränslen varit arbetskrävande jämfört med användningen av andra
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energibärare. Energibärarna ved, stenkol, olja, gas och elektricitet

beskriver en kurva av stigande flexibilitet och fallande arbetsinsatser for

användaren. Stigande pris på arbete har då forskjutit valet av energibärare

i ovanstående riktning.

Sammanhanget bakom den tydliga periodindelningen både i

trädbränsleanvändningen och i relativpriset ved/arbete är emellertid också

betydligt mera sammansatt och avhängigt samhällets strukturella

utveckling. Perioderna av snabbare löne- och inkomstutveckling relativt

vedpriset kan tydligt identifieras till femtonårsperioderna cirka 1875-1890,

1920-1935, 1960-1975. Dessa perioder har flera gemensamma drag.

Samtidigt med den starka inkomstökningen har en betydande

modernisering av samhället ägt rum. Framfor allt har städer och tätorter

vuxit och en ny, effektivare infrastruktur för boende och transporter har

skapats. Urbaniseringen och det höjda löneläget har medfört en stark

konkurrens gentemot jordbruket, där både avflyttning och rationalisering

och mekanisering tilltagit.

Den svenska utvecklingen har varit beroende av en likartad

internationell utveckling. Världsekonomin har under perioderna av

starkare inkomstökning präglats av strukturell stabilitet både i ekonomisk

och politisk mening. Det har varit i stort sett fredsperioder med väl

fungerande handel, utvecklade transportapparater och förhållandevis väl

integrerade marknader inom etablerade internationella institutionella

ramar. Den starka internationella integrationen har vidare lett till en skärpt

konkurrens, vilken varit pådrivande för produktivitetsökningen inom

produktionen, i synnerhet inom industrin, varigenom inkomstökningen

hållits uppe på en hög nivå.19

Städernas tillväxt, produktivitetsökningen inom produktionen, en ny

och högre bostadsstandard, transportapparatens utveckling och nya

distributionsformer har gynnat användningen av mindre skrymmande och

arbetskrävande samt mera flexibla energibärare. Samtidigt har stabiliteten

i världsmarknaden inneburit att försörjningssystemen för fossila bränslen

19 Sambanden mellan bränslemarknad och strukturell utveckling i
ekonomin behandlas i Schön (1990).
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varit välordnade och priserna relativt låga. Den strukturella stabiliteten har

inneburit en stark inriktning på vissa typer av bränslen i produktion,

handel och användning.

Omvänt har de perioder då vedpriset stigit - eller åtminstone upphört

att falla - gentemot arbetslönekostnaden präglats av störningar på

bränslemarknaden och i internationell handel samt av en lägre

inkomstökningstakt. Det har varit perioder av djupgående förändringar

både i internationella relationer och i produktionsstrukturerna.

Veden har då blivit gynnsammare ur två synvinklar. Å ena sidan har

priset på de konkurrerande fossila bränsleslagen stigit starkt, i synnerhet

gäller detta under världskrigen. Samtidigt har den lägre nivån för

arbetslöner gentemot energipriser, inklusive vedpriset, gett ökat utrymme

för produktion och användning av mer arbetskrävande energibärare.

Perioderna har således gett utrymme för en omfattande försöksverksamhet

och utvecklingsverksamhet utanför de tidigare så fast förankrade banorna.

När en ny strukturell och politisk stabilitet i världsekonomin åter

uppnåtts har en del av denna försöks- och utvecklingsverksamhet kunnat

föras vidare i nya expansiva former och blivit framträdande inslag i en ny

ekonomisk struktur. En annan del har förts vidare inom mer begränsade

områden där det nya inslaget passat väl in i områdets speciella

förutsättningar i fråga om t ex råvarutillgångar, kostnads- och

prisrelationer. Ytterligare en annan och stor del av förnyelsen har

emellertid snabbt utkonkurrerats på grund av alltför höga kostnader i

förhållande till effektivitet och kvalitet för användaren.

Det senare gäller i hög grad de många områden för

trädbränsleanvändningen under första och andra världskriget. Frågan är

om detta också kommer att gälla för 1980-talets ökade

trädbränsleanvändning.
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4. AVSLUTNING

Analysen har pekat på framfor allt två faktorer för att förklara den

långsiktiga nedgången i trädbränsleanvändningen sedan industrialismens

genombrott under slutet av 1800-talet. För det första har prisutvecklingen

varit ofördelaktig för en vidare användning av trädbränslen med ett

långsiktigt stigande relativpris gentemot de flesta produktgrupper - en

utveckling som fram till mellankrigstiden också gällde gentemot fossila

bränslen. Det stigande relativpriset på ved kan i sin tur hänföras till

framför allt två faktorer; dels till en ihållande och stark efterfrågeökning

på skogsråvaran till följd av skogsindustrins långa expansion i Sverige,

dels till en relativt svag produktivitetsutveckling inom skogsbruket (i

jämförelse med både industri och jordbruk). För det andra har trädbränsle-

användningen missgynnats av den starka ekonomiska tillväxten med snabb

inkomstökning vilken varit förbunden med städernas tillväxt, med

modernisering av boende, produktion och transporter och med starkt

stigande arbetslöner. Därigenom har bränslen med höga kostnader i

transporter och hantering missgynnats. Detta har i sin tur inneburit att

metodutvecklingen för en rationellare framställning, distribution och

användning av energibärare koncentrerats till de expansiva fossila

bränslena samt till elektriciteten.

Denna utveckling har under kortare perioder avbrutits av situationer

då priset på fossila bränslen stigit och arbetslönen fallit gentemot

vedpriset. Samtliga dessa perioder har medfört en ökad

trädbränsleanvändning - under andra världskriget en mycket starkt ökad

användning - och utveckling av metoder för att förbättra försörjning och

användning av trädbränslen. Efter de båda världskrigen avbröts denna

utveckling relativt omgående genom en återgång till den förhärskande

trenden med normaliserade marknader och t o m en intensifierad

modernisering av samhälle och produktion som i energihänseende

grundade sig på på fossila bränslen och vattenkraft.

1980-talets utveckling skiljer sig därvidlag från de tidigare genom att

den ökade trädbränsleanvändningen kommit till stånd inom fungerande

marknader och genom att förändringarna på energimarknaderna inte
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uppfattats som beroende av tillfälliga störningar utan som tecken på

långsiktigt bestående förändringar i förutsättningarna för energiförsörjning

och energianvändning. Frågan är om de faktorer rörande relativa priser

och kostnader som här behandlats kan analyseras inom ett sådant

perspektiv. Denna studie kan endast ge tentativa slutsatser i den

riktningen.

Prisstegringen på trädbränslen relativt jordbruksprodukter, som alltså

pågått i nära två hundra år, har idag gett allt starkare incitament till att öka

produktionen av energiråvara inom jordbruket. Vid en avreglering av jord-

bruket kan därmed biobränslen i vid mening komma att bli en produkt av

växande betydelse inom jordbruket. Därvid är det möjligt att den snabbare

produktivitetsökning som utmärkt såväl jordbruk som industri, dvs

processer som kontrollerats mycket långtgående av människan, också

kommer trädbränsle- och biobränsleproduktionen till del. Detta skulle

kunna leda till att den långsiktiga relativa prisstegringen på trädbränslen

hejdades och vidare att en vidgad användning möjliggjordes.

Som analysen av prisutvecklingen visat har emellertid framfor allt

hanteringskostnaderna i transporter och användning varit avgörande för

trädbränsleanvändningens nedgång. Nya aktörer i samband med de senaste

decenniemas modernisering av hushallsuppvärmningen som t ex

värmeverken har till en del kunnat kompensera för denna negativa kvalitet

hos trädbränslet genom ett koncentrerat handhavande. Av ännu större

betydelse blir sannolikt strävandena att koncentrera trädbränslets

energiinnehåll - framför allt genom att reducera mängden vatten - och få

lätt hanterbara produkter som briketter, pulver eller gas. Sådan produkt-

utveckling blir rimligtvis avgörande for trädbränslets möjligheter att stärka

sin ställning som energibärare.20

Man kan förvänta sig att kraven på kostnadsreduktioner i

användningen av trädbränslen kommer att växa sig starkare från slutet av

20 Det kan ånyo framhållas att denna diskussion enbart förs utifrån de
faktorer, som behandlats i denna rapport, och följaktligen inte beaktar
exempelvis kostnader för miljöpåverkan av olika bränsleslag. Genom
institutionella förändringar kan dessa emellertid i framtiden komma att
inbegripas i prisbildningen och därigenom påverka energibärarnas konkur-
renskraft på marknaden.
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1990-talet. Förutsättningar finns för att tillväxttakten i produktion,

inkomster och arbetslöner då åter kommer att öka i snabbare takt.21 Då

kommer också det utrymme för förnyelse på energins område, som i hög

grad präglat situationen sedan slutet av 1970-talet, att minska och kraven

på standardisering och effektivitet att öka. Därmed växer också kravet på

konkurrenskraft hos trädbränslet både på produktions- och

användningssidan.

21 En modell för långsiktig strukturell utveckling som också inbegri-
per förändringsmönster inom energiförsörjning och energianvändning pre-
senteras i Schön (1991).
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APPENDIX

Konstruktion av serier över kvantiteter och priser

Rapportens kvantitetserier för bränslen omfattar perioden 1800-1989,

medan prisserierna sträcker sig fram till 1990 - för 1990 förelåg nämligen

inte några kvantitetsuppgifter då studien genomfördes. Vidare har

kvantiteterna vid aggregering av samtliga energibärare beräknats i

oljetonekvivalenter enligt de koefficienter för de olika kvaliteterna som

anges i den officiella statistiken.

Den grundläggande uppgiften har varit att konstruera en serie över

förbrukningen av trädbränslen i Sverige 1800-1989 - dels totalt, dels

fördelad på huvudområdena hushåll, tillverkningsindustri samt kraft- och

värmeverk. Genom den rikliga och spridda tillgången på skogsråvara och

den omfattande brännvedsawerkningen för husbehov är statistiska

uppgifter över trädbränsleanvändningen få och relativt osäkra. Bäst

dokumenterad är användningen inom tillverknings- och kraftindustri. För

dessa finns sedan första världskriget årliga uppgifter om

trädbränsleförbrukningen i SOS Industri. Fortlöpande offentlig

statistikinsamling över den totala användningen av trädbränslen inleddes

från mitten av 1930-talet i samband med det då ökade intresset för både

statistik och inhemska bränslen. Uppgiftssamlingen blev ytterligare

underbyggd och omfattande genom statens bränslekommissions

verksamhet under det andra världskriget. Därefter lämnades uppgifter om

brännvedsförbrukning tämligen rutinmässigt i statistiken över skogsbruket.

Utifrån SOS Det enskilda skogsbruket resp Skogsstatistisk årsbok erhålles

sålunda en serie över uppskattad brännvedsförbrukning 1937-1989. I de

statistiska publikationerna påpekas emellertid vid upprepade tillfällen att

dessa uppgifter är osäkra och ett flertal revideringar av tidigare års uppgif-

ter görs också.

Mera tillförlitliga hållpunkter om total bränsleanvändning och dess

fördelning på användningsområden erhålles vid krisperioder för

bränsleförsörjningen. Således utförde statens bränslekommisioner relativt

ingående undersökningar och beräkningar i sambami med världskrigen. En

nyorganisering av statistiken över energiförsörjningen skedde efter 1970-
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talets oljekriser med energibalanser för riket i Statistiska meddelanden som

bl a medförde vissa revideringar av uppgifterna om trädbränsleanvänd-

ningen.

I den föreliggande rapporten har uppgifterna från andra världskriget

(bl a behandlade i SOU 1956:48) och från 1980-talet utgjort hållpunkter

för beräkningen av hushållens trädbränsleanvändning. De årliga

förändringarna mellan dessa tidpunkter har beräknats med hjälp av den

uppgivna brännvedsförbrukningen i skogsstatistiken minskad med

industrins vedförbrukning enligt SOS Industri och justerad för skillnadema

i trend mellan hållpunkterna.

För tiden från 1861 till 1930-talet finns beräkningar av hushållens

trädbränsleförbrukning i tidigare historiska nationalräkenskaper

(Lindahl/Dahlgren/Kock 1937; Johansson 1967), vilka bl a utnyttjat

materialet från första världskrigets bränslekommission samt beräkningar

från slutet av 1800-talet. De uppgifter om hushållsförbrukningen per

capita som där gällt för 1860-talet har i föreliggande studie legat til grund

för beräkningen tillbaka till 1800.

För industrins del finns alltså löpande statistiska uppgifter om

trädbränslean vändning fördelad på träkol, ved och träavfall sedan 1910-

talet. Fram till 1961 skulle dessa uppgifter omfatta allt trädbränsle, men

därefter uteslöts träavfall från egen verksamhet, vilket för några branscher

betydde betydande reduktioner i angivna mängder. I den föreliggande

serien, som avser användningen av allt trädbränsle, har därför trenden för

träavfallsanvändningen efter 1961 justerats genom en nivåhöjning utifrån

energibalansemas uppgifter för 1980-talet om industrins användning av

trädbränsle, avlutar m m minskade med en beräkn-d användning av

avlutar (den senare beräknad utifrån SCPF 1984 och massaindustrins

produktionsvolym).

För tiden före första världskriget har beräkningar i Schön (1988) av

industrins bränsleförbrukning använts. Särskilt ingående har dessa gjorts

för bergshanteringens del, vilken var helt dominerande ifråga om

trädbränsle- såväl som total energianvändning i svensk industri under

större delen av 1800-talet. Dessa beräkningar bygger i sin tur i hög grad

på Arpi (1951) om träkolsförbrukningen i svensk järnhantering.
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För användningen av övrigt bränsle har serier konstruerats främst för

att ange trädbränsleanvändningens utveckling i relation till helheten. Även

här har energibalanserna för 1980-talet varit utgångspunkter. Serier för

stenkol och olja har erhållits genom att årliga uppgifter över import samt i

fråga om stenkol inhemsk produktion anknutits. Dessa uppgifter har

hämtats från Historisk statistik för Sverige, från SOU 1978:17 samt från

Statistisk Årsbok. Uppgifter om förbrukningen av kärnbränsle samt övrig

bränsleförbrukning vid kraft- och värmeverken har hämtats från SOS

Industri.

Prisindex för ved är för tiden 1800-1910 konstruerat utifrån Jörbergs

(1972) markegångstaxor för björk- och tallved samt för perioden 1910-

1969 från partprisindex för samma vedsorter i Ljungberg (1990). Under

åren 1969-1981 är enhetskostnaden för ved enligt industristatistiken

utgångspunkt för index. För tiden från 1981 har slutligen index erhållits

genom en sammanvägning av regionala prisserier för sågverksflis i

Skogsstatistisk årsbok.

Priser för elektricitet, stenkol och olja är hämtade ur Ljungberg

(1990) från 1890-talet till 1969 samt från underlaget till detta arbete fram

till 1980. Serierna avser priser för högspänd elström samt

partihandelspriser för bränslen. Från 1980 har prisserier beräknats från

SOS Industri samt Statistiska meddelanden serie E. För tiden före 1890 är

prisindex för stenkol hämtat från Schöns arbete om utrikeshandel.

Prisindex för industri och jordbruk är hämtade från Schöns arbeten i

Historiska nationalräkenskaper om dessa sektorer. Indexen ger uttryck för

den sammanvägda prisutvecklingen för respektive sektors produktion.

Lönekostnadsindex, slutligen, bygger för tiden 1800-1875 på

Jörbergs (1972) serie för daglöner inom jordbruket, vilka därefter kopplats

till serier för industriellt arbete. För tiden 1875-1913 avser dessa

genomsnittlig årslön inom malmbrytning och metallindustri (Jungenfeldt

1966) korrigerade för arbetstidsförkortning, varefter anknutits serier för

genomsnittlig timförtjänst 1913-1952 i SOS Lönestatistisk årsbok.

Slutligen har en serie över löneutveckling inklusive lönekostnadspålägg för

industrin med fast branschstruktur 1952-1990 (Didriksson 1992) använts.
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