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.. Sammanfattning  

Arbetets syfte är att uppmärksamma den problematik som är 
kopplad till Peak Oil, samt genom att exemplifiera med Växjö 
kommun, undersöka på vilket sätt fysisk planering kan vara ett 
medel för att förebygga konsekvenserna av Peak Oil. Arbetet 
fokuserar främst på hur sektorerna transport, livsmedelsförsör-
jning samt energi och uppvärmning kan komma att påverkas.  

Arbetets inledande, teoretiska del avser att ge en bakgrund 
av den undersökta kontexten i form av fysisk planering.  För 
att sedan uppmärksamma problematiken kring oljeberoendet 
beskrivs begreppen Peak Oil, global uppvärmning, nettoenergi 
samt relationen mellan Peak Oil och den globala uppvärmnin-
gen. 

Behovet att finna lösningar till de minskade oljetillgångarna 
är höga, dock försvåras en övergång till förnybara energikällor 
av att kvoten nettoenergi (den andel energi som återstår efter 
att vi konsumerat energi för att producera energi), är lägre hos 
förnybara energikällor än hos fossila bränslen. Detta skapar 
bland annat negativa incitament i form av utvinning av okon-
ventionell olja, med risker för miljö och klimat som följd.  

Arbetets andra del består av en litteratur- och forskningsöver-
sikt som först översiktligt beskriver hur samhället kan komma 
att påverkas av minskade oljetillgångar. Vidare beskrivs mer 
ingående hur fokusområdena transport, livsmedelsförsörjning 
samt energi och uppvärmning kan komma att drabbas av Peak 
Oil. Exempel på hur samhällen tidigare i historien drabbats 
av oljekriser samt hur dessa bemöttes presenteras därefter. Då 
mängden tillgänglig energi bestämmer samhällets komplex-

itet och därmed möjlighet till specialisering riskerar minskade 
oljetillgångar att leda till stora samhällsmässiga, ekonomiska 
och politiska konsekvenser.  

Arbetets tredje del utgörs av en fallstudie. Att valet föll på 
Växjö kommun motiveras av att kommunen under lång tid ar-
betat för att minska utsläppen av fossila bränslen. Det empiris-
ka materialet består av en dokumentstudie av styrdokumenten 
Växjö miljöprogram samt Växjö energiplan och har valts för att 
de bidrar med information om transport, livsmedelsförsörjn-
ing samt energi och uppvärmning inom kommunen. Av infor-
mationen framkommer det att framgångarna varit störst inom 
uppvärmningssektorn, där andelen förnybar energi uppgår till 
90 %. 

Arbetets slutsats består bland annat av följande: Växjö kom-
mun har erfarit att en omställning från fossil energi till förny-
bar energi varit gynnsam att genomföra inom energi- och 
uppvärmningssektorn och svårare att genomföra inom trans-
portsektorn. Denna slutsats kan antagligen ses som generellt 
riktig då alternativa substitut till transportbränsle är svårare att 
finna samt är mindre lönsamma än de substitut som existerar 
som alternativ inom energi- och uppvärmningssektorn.    
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”Oljan utgör själva livsnerven i den moderna civilisationen” 
(Robert L Hirsch, 2005)

Ingen annan upptäckt har haft större betydelse för utvecklingen 
än råoljan. Sedan människan under slutet av 1800talet påbör-
jade en storskalig utvinning av olja har fundamentala förän-
dringar inom i stort sätt varje område i samhället ägt rum.  

Oljan började användas under industrialiseringen som kom-
plement till kol och vattenkraft. På grund av råvarans höga 
energidensitet, intog oljan snart den dominerande platsen på 
energimarknaden. 

Energibehovet och därmed även konsumtionen av olja kom 
att öka dramatiskt under efterkrigstiden. Till stor del berodde 
detta på den ökade bilismen som med T- forden spred sig från 
USA till resten av världen. Den växande fordonssektorn, spe-
ciellt vad gällde bilismen ökade inte bara människans möjlighet 
till geografisk rörlighet utan medförde även att de framväxande 
städernas utformning till stor del kom att påverkas av de nya 
transportbehoven, som till skillnad från tidigare varit mycket 
begränsade. De ökade möjligheten till transport samt effektivi-
seringen av varuproduktion, medförde även att handeln länder 
emellan blev mer sammanhängande och integrerad än tidigare. 

Användningen av olja inom jordbrukssektorn har medfört en 
ökad avkastning av jordbruksvaror. Olja har dels använts som 
bränsle för att driva fordon och maskiner, men även möjlig-
gjort produktionen av bekämpningsmedel och gödningsmedel. 
Den ökade tillgången av livsmedel i kombination med förbät-

trad folkhälsa har under de senaste 200 åren möjliggjort en sju-
faldig tillväxt av världens befolkning. 

Oljans betydelse för det moderna samhällets utveckling kan 
därmed inte underskattas. På samma sätt är det billiga bränslet en 
förutsättning för att kunna upprätthålla vår höga levnadsstandard.  
Samhällets sårbarhet i och med det starka behovet av olja blev 
tydligt under 70- talet då världen drabbades av två oljekriser. 
Konsekvenserna visade sig bland annat genom en minskad 
ekonomisk tillväxt samt en ökad arbetslöshet. De minskade 
tillgången på fossila bränslen ledde bland annat till att energief-
fektiviseringar genomfördes i ett flertal länder. Under samma 
period började de fossila bränslenas negativa miljöpåverkan 
i form av global uppvärmning att uppmärksammas allt mer, 
vilket medförde flera miljösatsningar. Exempel är Bruntland-
srapporten och Kyotoprotokollet som antogs under 1980- res-
pektive 1990-talet.  

I takt med att oljetillgångarna återigen säkrades, minskade 
även uppmärksamheten kring den långsiktiga oljetillgången 
under ett par decennier. Under slutet av 1990- talet och un-
der det tidiga 2000- talet började dock oljepriserna på nytt att 
skena uppåt vilket ledde till att begreppet Peak Oil som först 
lanserats under 1950-talet, återigen uppmärksammades. 

Under de senaste åren har allmänhetens medvetenhet om att 
oljan faktisk är en ändlig resurs stärkts ytterligare av det ökade 
antal artiklar, rapporter och böcker som publicerats i ämnet. 
Bland annat uppmärksammades begreppet av geologen Colin 
Cambell som 1997 skrev ”The Coming Oil Crisis”. År 2002 

1. Inledning 
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grundades organisationen Association for the study of Peak Oil 
& Gas. Organisationen som förkortas ASPO är en sammanslut-
ning av europeiska forskare som verkar för att bearbeta statisk-
tik kring oljetillgångar för att denna skall bli mer tillförlitlig, 
samt att öka medvetenhen kring Peak Oil. 

År 2005 fick debatten om Peak Oil ett viktigt bidrag då det 
amerikanska energidepartementet beställde en rapport av 
energirådgivaren Robert Hirsch om energitillgången i världen. 
Budskapet var att oljetoppen kommer att inträffa inom en 
snar framtid och innebär ett enormt riskhanteringsproblem 
som inte bör förbises. Oljetoppen kommer ställa till med kon-
sekvenser som inte tidigare skådats om förberedelser inte görs i 
tillräckligt god tid. 

För att bemöta Peak Oil och minska beroendet av fossila 
bränslen har bland annat den fysiska planeringen benämnts 
som ett viktigt verktyg. Den fysiska planeringen kan således 
bidra till att minska sårbarheten vad gäller de konsekvenser 
som en minskad tillgång på olja kan medföra. 

En av de kommuner som under en lång tid arbetat aktivt med 
att minska beroendet av olja är Växjö. Som en av de första 
städerna i Sverige började Växjö under 1980-talet att använda 
biomassa till kommunens fjärrvärmeverk för att producera 
värme och el. Arbetet för att minska användandet av fossila 
bränslen har fortsatt sedan dess. 1996 antog kommunen målet 
att bli en fossilfri kommun, och år 2010 beslutades att målet 
ska ha uppnåtts till år 2030. Idag består runt 90 % av den pro-
ducerade energin inom uppvärmningssektorn utav förnybart 
material.  

Avsikten med denna uppsats är att med Växjö som fallexempel 
tydligare undersöka sambandet mellan de minskade tillgån-
garna på olja; Peak Oil och den fysiska samhällsplaneringen 
närmare.  
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1.2 Syfte 
Arbetets syfte är att uppmärksamma den problematik som är 
kopplad till Peak Oil, samt genom att exemplifiera med Växjö 
kommun, undersöka på vilket sätt fysisk planering kan vara ett 
medel för att förebygga konsekvenserna av Peak Oil.  

1.3 Problemformulering
 
Peak Oil är ett allvarligt och aktuellt problem som kan med-
föra negativa konsekvenser.    I denna uppsats undersöks hur 
den fysiska planeringen kan bidra till att minska beroendet av 
olja och därmed även sårbarheten inför Peak Oil. Fokus läggs 
främst på aspekterna; transport, energi och uppvärmning samt 
livsmedelsförsörjning.   

1.4 Frågeställningar

1. Vilka konsekvenser kan Peak Oil komma att medföra? 

2. Kan det arbete som genomförs i Växjö kommun för att min-
ska utsläppen av fossila bränslen inom sektorerna energi och 
uppvärmning, livsmedelsproduktion samt transport, kunna 
förebygga de negativa konsekvenser som Peak Oil medför? 

3. Kan de åtgärder som vidtagits inom Växjö kommun anses 
generellt applicerbara inom andra svenska kommuner?  

1.5 Metod och disposition 
Arbetet inleds med ett kapitel där fysisk planering beskrivs 
liksom de styrdokument som utgjort en utgångspunkt i detta 
arbete nämligen; energiplan samt miljöprogram, detta för att 
kunna sätta det valda ämnet i den kontext som undersöks. 
Därpå följer en teoretisk del som översiktligt beskriver begrep-
pen Peak Oil, global uppvärmning, nettoenergi samt samban-
det mellan Peak Oil och Global uppvärmning. Denna del har 
som avsikt att uppmärksamma samt ge en bakgrund till prob-
lematiken kring oljeberoendet. 
Därefter följer en litteratur- och forskningsöversikt som 
beskriver hur minskade oljetillgångar kan komma att påverka 
samhället. Denna del har som uppgift att sedan fungera som 
bakgrundsmaterial för att kunna analysera och utvärdera fallet 
Växjö. Efter denna del presenteras fallstudien av Växjö kom-
mun som består av en dokumentstudie av energiplan samt 
miljöprogram. Arbetet avslutas med resultat och diskussion. 

LITTERATUR OCH FORSKNINGSÖVERSIKT
Under denna rubrik redogörs för information som behandlar 
hur Peak Oil kan komma att påverka samhället. Kapitlet inleds 
med avsnittet Minskade oljetillgångar och dess påverkan på 
samhället där konsekvenser översiktligt beskrivs. Under ru-
briken Möjlig påverkan på dagens samhälle följer en närmare 
beskrivning av hur sektorerna energi och uppvärmning, trafik 
samt livsmedelsförsörjning kan komma att påverkas av min-
skade oljetillgångar. En kort presentation av energikriserna 
under 1970-talet samt oljekrisen på Cuba under 1990-talet ges 
därefter under rubriken Historiska exempel, detta för att styrka 
informationen angående de konsekvenser som kan komma att 
uppstå vid en brist på olja.  
Att hitta svensk litteratur som behandlade hur samhället kan 
komma att påverkas av en framtida oljebrist visade sig vara 
svårt. Istället är en stor del av informationen hämtad från inter-
nationella källor, bestående både av litteratur samt dokument. 
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För att informationen inte skulle påverkas för mycket av de 
skilda nationernas specifika förutsättningar, har enbart infor-
mation som kan anses generell använts, information som var-
it för påverkad av olika nationella utgångspunkter har försökt 
att bortses ifrån. Även i behandlingen av informationen av de 
historiska exemplen har nationella och tidsmässiga skillnader 
medvetandegjorts.

FALLSTUDIE 
Metoden har bestått av en fallstudie av Växjö kommun i form 
av en dokumentstudie.  Anledningen till att jag valde att göra en 
fallstudie av en kommun var att jag ville undersöka hur den om-
fattande och komplexa problematiken kring Peak Oil kan be-
mötas på en lokal och konkret nivå. Ytterligare en anledning var 
att jag ville få en mer tydlig koppling till fysisk planering, i detta 
fall i kontexten av kommunal fysisk planering inom Sverige.  
Enligt Denscombe (2009) är fördelarna med fallstudier att me-
toden ger en möjlighet till att undersöka en viss företeelse på dju-
pet och därmed kunna synliggöra sådant som inte skulle blivit 
synligt i en mer omfattande undersökning. Den kritik som bru-
kar riktas mot fallstudier är frågan om generaliserbarhet, enligt 
Denscombe (2009) beror möjligheterna till generalisering till 
stor del av hur representativt fallet är. För att kunna generalisera 
fallet krävs att det ingår i en bredare kategori av flera fall som i 
hög grad liknar det undersökta fallet inom flera punkter. 
Att valet föll på Växjö kommun beror på att kommunen under 
lång tid arbetat med att minska utsläppen av fossila bränslen. 
Kommunen har som mål att bli fossilbränslefri till och med 
2030.  Förändringar har skett inom flera olika områden, varav 
den mest påtagliga är inom uppvärmningssektorn, där andelen 
förnybar energi idag uppgår till 90 % inom kommunens gränser. 
Att kommunen utgör ett föredöme i frågan att minska beroen-
det av fossila bränslen avspeglas även den uppmärksamhet och 
de miljöpriser som kommunen tagit emot. 
Att kommunen arbetat mycket med en av de mest påtagliga lös-

ningarna för att bemöta Peak Oil – nämligen med att minska 
användningen av fossila bränslen, har ansetts som kriterier goda 
nog för att undersöka det valda problemet och därmed även 
uppfylla uppsatsens syfte.  

1.6 Empiri
Det empiriska materialet som använts i uppsatsen är Växjö En-
ergiplan samt Växjö Miljöprogram.  Att just dessa dokument 
använts beror på att de bistått med information rörande den 
nuvarande energi och uppvärmningssektorn, transportsektorn 
samt livsmedelsproduktion, liksom att framtida mål inom res-
pektive område presenteras.  
Fördelen med att göra denna dokumentstudie har varit källor-
nas tillgänglighet. Dokumenten är offentligt tillgängliga samt 
skrivna på ett kommunicerbart och tydligt vis, vilket gjort dem 
lätta att tolka och att förhålla sig till. Förutom dokumentstudien 
har även samtal med en tjänsteanställd på Växjö kommun förts, 
detta för att förtydliga samt komplettera viss information som 
inte varit tillgänglig i dokumenten. Informationen och längden 
på samtalen har dock varit så pass ytlig och tidsmässigt korta 
att jag inte valt att inte titulera det intervju, eller gå igenom den 
problematik kring intervjumetodiken som detta medför.     

1.7 Avgränsningar 
Då tillgången på olja är så pass grundläggande för vårt moder-
na samhälle är det omöjligt att undersöka alla de konsekvenser 
som en minskad tillgång på råvaran kan komma att medföra. 
I litteraturstudiens första del redovisas en stor del av dessa 
konsekvenser översiktligt, detta för att understryka att ämnet 
är viktigt att uppmärksamma. För att göra informationen mer 
konkret undersökningsbar i relation till Växjö kommun, har 
det varit nödvändigt att avgränsa ämnet till ett fåtal fokusom-
råden, vilka är: energi och värme, livsmedelsförsörjning samt 
transport. Dessa aspekter är väsentliga för att upprätthålla 
grundläggande funktioner och behov i samhället, men utifrån 
dagens förutsättningar skulle de till en hög grad dock påverkas 
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negativt av en minskning i oljetillgångarna. Åtgärder för att 
minska dessa sektorers sårbarhet är därmed av stor betydelse. 
Att alla tre fokusområden har kopplingar till fysisk samhäll-
splanering var ett grundläggande kriterium för urvalet av just 
dessa områden. 
Litteraturstudien avgränsades genom sökorden Peak Oil i kom-
bination med sökorden fysisk planering, kommunal planer-
ing eller rapport. Sökorden resulterade bland annat i interna-
tionella dokument och rapporter där olika områdens utsatthet 
för Peak Oil samt bemötande av konsekvenserna analyserades. 
Urvalet baserades på informationens relevans i relation till det 
valda ämnet. Att information och påståenden hämtade från 
olika källor och olika nationella kontexter stödde varandra 
kunde anses positivt, då det ökade informationens validitet 
samt dess generella applicerbarhet. 
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2. Teoretiska utgångspunkter

Här nedan ges en beskrivning av kommunal fysisk planering, 
energiplanering samt miljöprogram. Därefter ges definitioner 
samt bakgrund till begreppen; Peak Oil, Global uppvärmning 
och Nettoenergi. Även sambandet mellan Peak Oil och Klimat-
förändringar belyses.      

2.2 Kommunal planering
Den fysiska planeringen syftar till att skapa tilltalande och 
ändamålsenliga fysiska miljöer där mark- och vattenresurserna 
och den byggda miljön används på bästa sätt, samt där den 
negativa inverkan på den omgivande miljön och människors 
hälsa blir så liten som möjligt. Genom den fysiska planeringen 
skall även en långsiktig god hushållning med naturresurserna 
gynnas.  Den kommunala fysiska planeringen har sitt lagstöd i 
Plan och Bygglagen PBL (SFS 1987:10) och i Miljöbalken MB, 
(SFS 1998: 808). På kommunal nivå finns det flera planformer 
med olika geografisk täckning, detaljeringsgrad och juridisk 
innerbörd (Boverket och Naturvårdsverket 2000).  Den kom-
munala översiktsplanen ska täcka hela kommunens yta och 
är därmed den mest övergripande planformen. I planen skall 
pågående markanvändning framgå liksom tänkta förändrin-
gar i mark och vatten. I översiktsplanen uttrycker kommunen 
ofta långsiktiga och strukturella frågor och visioner.  Översikt-
splanen är inte juridiskt bindande. Planen är dock vägledande 
och har därmed en stor tyngd som underlag för senare loka-
liseringsöverväganden och detaljerad planering (Emmelin, 
Petterson- Forsberg).  Både den kommunala detaljplaneringen 
samt områdesbestämmelser är juridiskt bindande och syftar till 
att reglera mark- och vattenanvändningen inom ett avgränsat 
område, samt placering, utformning och utförande av byg-

gnader. De klargör även vems ansvar det är att sköta gator, 
vägar och allmänna platser. Även bygg- rivnings- och marklov 
räknas till den kommunala fysiska planeringen (Boverket och 
Naturvårdsverket 2000).  
Kommunen är en politiskt styrd organisation med decen-
traliserad samhällsförvaltning.  Detta innebär bland annat 
att kommunen själv ansvarar för lokala frågor som rör den 
fysiska planeringen, kommunen har så kallat planmonopol.  
Att besluten fattas nära de berörda invånarna samt i samstäm-
mighet med de lokala förhållandena anses speciellt viktigt ur 
en demokratisk synvinkel. Det kommunala planmonopolet 
kan genombrytas av staten i undantagssituationer, detta sker 
ifall kommunen inte tillgodosett riksintresset eller miljöbalken 
eller inte tar hänsyn till mellankommunala intressen (Boverket 
2003, Sveriges Kommuner och Landsting 2010) 

2.3 Energiplan
En kommunal översiktsplan grundas ofta på olika planering-
sunderlag som rör olika samhällssektorer. Inom energisektorn 
kan det exempelvis röra sig om en energiplan.
Enligt Lagen om kommunal energiplanering (SFS 1977:439) 
ska alla Sveriges kommuner ha en aktuell energiplan som 
beskriver kommunens planer för tillförsel, distribution och 
användning av energi. Planen ska fastläggas av kommunalfull-
mäktige.  Då alla kommuner har olika förutsättningar finns 
ingen allmängiltig mall för hur en energiplan skall se ut.
Syftet med energiplanen är att förbättra energisystem samt 
reducera energianvändningen och energitillförselns negativa 
inverkan på miljön, vilket leder till en hållbar energiutveckling.
Ett annat mål med energiplaneringen är att genom mer effek-
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tiva energisystem förbättra ekonomin i kommunen.
Energiplanen skall utgå från ett helhetsperspektiv och ta hän-
syn till miljöeffekter ur globalt, regionalt och lokalt perspektiv 
I en energiplan utvärderas och analyseras den aktuella ener-
gianvändningen och energitillförseln i kommunen, kommunen 
får därmed en överblick av vad som fungerar och vad som bör 
åtgärdas. Genom miljöanalyser kan effekter av alternativa ener-
gisystem lyftas fram och analyseras. Utifrån den vunna kunska-
pen kan strategiska beslut vad gäller förbättrad energianvändn-
ing fattas.  Energiplanen kan innehålla visionära, övergripande 
mål. Det är dock även viktigt att konkreta mål utformas samt 
att åtgärdsförslag formuleras (Energimyndigheten 2010). 

2.4 Miljöprogram 
Ett miljöprogram är ett kommunalt styrdokument som syftar 
till att konkretisera och därmed lättare kunna genomföra arbe-
tet med de nationella och regionala miljökvalitetsmålen på en 
kommunal och lokal nivå. De 16 miljökvalitetsmålen antogs 
1999 med syftet att främja en miljömässigt hållbar utveckling 
och verkar för att ge en struktur kring miljöarbetet. Målen 
beskriver det tillstånd för miljö, natur och kulturresurser som 
behöver uppnås som en av flera förutsättningar för hållbar ut-
veckling. Genom miljömålen ges även en tydlig signal till sam-
hällets medborgare och olika aktörer kring vilka förbättringar 
som rikstagen och regeringen strävar efter (Regeringskansliet 
2012). 
Miljöprogrammet antas av kommunfullmäktige och skall tas 
i beaktande vid beslut och handlingar. Miljöprogrammet kan 
bland annat integreras i arbetet med en kommuns översikt-
splan och därmed verka för att den fysiska planeringen upp-
fyller de nationella miljömålen. Att upprätta ett kommunalt 
miljöprogram är dock inte obligatoriskt, och miljömålen kan 
även inkluderas i andra kommunala program och strategier 
(Boverket och Naturvårdsverket 2000).  

2.5 Peak Oil 
Begreppet ”Peak Oil” myntades av Shells geofysiker Marion 
King Hubbert som 1956 förutspådde att dåtidens största olje-
producent USA skulle nå sin topp runt år 1970, vilket senare 
visade sig stämma. Med Peak Oil syftar man till den tidpunkt 
då den maximala oljeproduktionstoppen globalt uppnåtts, var-
efter produktionen av olja kommer att minska (Heinberg, 2011 
s107, Beatly, Boyer & Newman 2009 s19-20). Peak Oil innebär 
alltså inte ett abrupt slut på oljeeran, utan att tillgångarna på 
olja kommer minska sakta under ett förlopp på flera decen-
nier. På kortare sikt kan de minskande tillgångarna leda till att 
tidigare olönsam olja blir mer lönsam att extrahera, detta till en 
ökad energikostnad och därmed ett högre pris på marknaden. 
Vissa uppmärksammar att begreppet även kan syfta till en 
tidpunkt då efterfrågan på olja minskar och därmed också 
produktionen av olja. Att denna situation inträder är dock 
osannolik då det inte finns något som tyder på att den uppåt-
gående trenden i efterfrågan på olja kommer att vända inom 
en snar framtid (Helmfrid & Haden, 2006, s8, Heinberg 2010 
s16-17)

ETT OLJEFÄLTS LIVSCYKEL 
Stora kvantiteter olja kavarstår under jordens yta. De flesta 
experter är överens om att världens utvinningsbra oljereserver 
uppgår till ca 1800 -2000 miljarder fat. Rent matematiskt skulle 
således oljeutvinningen kunna fortgå länge till. Naturens lagar 
gör dock utvinningen av de kvarstående resurserna kompli-
cerad. (Lindstedt 2005, s36)
Shells geofysiker M. King Hubbert menade att ett oljefälts sam-
manlagda fyndigheter kunde illustreras genom en klockformad 
kurva som visar på en ökning, produktionstopp samt minskn-
ing. Under det första stadiet utvinns den lättillgängliga oljan, 
vilken både är av bra kvalitet samt billig att utvinna, då den 
kommer upp av självtryck. Den här typen av olja är känd vid 
namnet konventionell olja. Därefter utvinns resurser av sämre 
kvalitet, så kallad okonventionell olja. Dessa resurser är mer 
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svårtillgängliga och därmed både svårare, mer energikrävande 
och dyrare att utvinna. För att utvinna dessa krävs sekundära 
utvinningsmetoder, ämnen så som vatten eller koldioxid måste 
först tillsättas i de underjordiska bergrummen för att upprät-
thålla trycket, vartefter oljan måste pumpas upp. (Heinberg 
2011 s110, Lindstedt 2005 s.37)

OLJETOPP I ETT FLERTAL LÄNDER 
Ungefär femtiotusen oljefält har hittats i världen, varav de flesta 
varit små och obetydliga. Hälften av den olja som hittats kom-
mer från de fyrtio största oljefälten, vilka har en avgörande 
betydelse för världens oljeförsörjning.  Problemet är dock att 
majoriteten av dessa oljefält är gamla, har nått sin produktion-
stopp eller snart kommer att göra det. I ett flertal länder har 
oljeproduktionstoppen redan nåtts. Exempel på detta är som 
tidigare nämnts USA som nådde sin topp 1972. Sedan dess 
har ett flertal av de oljeproducerande länderna i världen nått 
sin oljeproduktionstopp.  Dessa länder utgör exempel: Kanada 
(1973), Iran (1947), Nigeria (1979), Sovjetunionen (1987), 
Alaska (1990), Venezuela (1998), Egypten (1996), Argentina 
(1998), England (1999), Quatar (1999), Norge (2000), Colom-
bia (2000), Kina (2000), Indien (2002) (Helmfrid & Haden 
2006 s9, Heinberg 2011 s107).
I princip gäller den produktionscykel av ökning - topp - min-
skning som Hubbert presenterade för varje oljefält och i alla 
länder. Från dess att ett oljefält börjar exploateras tar det van-
ligtvis 30-40 år innan fältet når sin kulmen. Genom ökade 
investeringar och mer avancerad teknik för oljeutvinning för-
kortas tiden, kurvan bli brantare och produktionstoppen nås 
snabbare, vilket bland annat var fallet för Norge (21 år) och 
England (20 år). Ett land som håller på sina reserver kommer 
på samma sätt följa en flackare kurva. Även global oljeproduk-
tion har på samma sätt generellt följt Hubbert´s kurva, från-
sett oljekriserna under 1973, 1979 och 1991. Detta visar på att 
även ekonomiska och politiska faktorer kan spela in och skapa 
undantag. (Beatly, Boyer & Newman 2009 s19-20, Helmfrid & 

Haden 2006, s10) 
Tidigare har produktionsstoppen i enskilda källor kompens-
erats med att nya fält har hittats. Med tiden har det dock blivit 
svårare att hitta fyndigheter av samma storlek som kan ersätta 
de äldre oljefälten då man uppskattar att 95% av jordens oljefält 
redan har upptäckts.(Brown 2008) Enligt ASPO passerades 
toppen av oljeupptäckter under 1960-talet och den använda 
mängden av oljetillgångar man använde blev högre än de fyn-
digheterna man hittade år 1981. Enligt ASPO har gapet mellan 
upptäckt och produktion minskat sedan dess. Idag konsumeras 
4-6 fat olja för varje nytt fat som hittas. (Lindstedt 2005, s 37, 
Beatly, Boyer & Newman 2009, s20)

OKONVENTIONELL OCH SVÅRTILLGÄNGLIG OLJA  
Tillgångarna av konventionell olja har således minskat under 
de senaste åren, vilket bland annat lett till högre oljepriser. Det-
ta har i sin tur lett till ökade incitament för att utvinna okon-
ventionell olja. Ny teknologi och ökade ekonomiska investerin-
gar har satsats på att utvinna ytterligare tillgångar ur oljefälten. 
(Lindstedt 2005 s38-39, Heinberg 2011 s110-111). 
Vid sidan av petroleum finns det en stor mängd olja lagrad i 
oljesand, tung olja och oljeskiffer. Tillgångar av extra tung olja 
finns bland annat i Venezuela och i form av oljesand i Kanada. 
I Venezuela finns det tillgångar på ca 1,2 biljoner fat, varav un-
gefär 1/3 kan utvinnas. I Alberta, Kanada startade projektet för 
att utvinna olja ur oljesand i början av 80-talet och här produc-
eras nu 1,4 miljoner fat om dagen. (Brown 2008 s.46-47). 
Mycket kritik har riktats mot framställningen av olja 
ur oljesand, då processen både är dyr, tidsödande och 
miljöförstörande. För att extrahera samt raffinera den viskösa 
råvaran krävs stora mängder vatten samt energi i form av 
naturgas. Detta innebär att processen genererar mycket större 
mängder koldioxid än vad utvinningen av råolja gör. Enligt det 
amerikanska naturvårdsverket (EPA) ökar koldioxidutsläppen 
för utvinning av tjärsand med hela 82 % jämfört med råolja. 
Den ökade mängden energi som krävs medför även att nettout-
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bytet av energi vid utvinningen av olja från oljesand ligger på 
en relation mellan 3 mot 1 eller 5 mot 1 i jämförelse med utvin-
ning av råolja som i snitt ligger på 15 mot1. Framställningen är 
även förenad med vatten- och luftföroreningar i området där 
utvinningen äger rum. (Rockström och Wijkman 2011 s111.) 
Den minskade tillgången av konventionell och lättillgänglig 
olja har även skapat incitament till att förflytta borrningen till 
nya regioner där utvinning tidigare inte varit lönsam. Dessa 
områden är ofta känsliga, utvinningen är svårare att genom-
föra och driftskostnaderna är höga. Exempel på detta är dju-
phavsborrning i den Mexicanska golfen, samt utvinning av 
olja i Arktis som möjliggörs på grund av de smältande isarna. 
Exploateringen av dessa områden har fått stark kritik för den 
miljöförstörelse som det innebär(Heinberg 2011,sid109-111). 

EN OJÄMN PLATÅ 
Det ökade letandet efter nya oljekällor världen över, samt den 
ökade utvinningen av okonventionell olja leder till att nedgån-
gen i världens oljeproduktion bromsas och att en relativt hög 
produktionsnivå kan bibehållas under en längre tid. Effekterna 
kommer mest vara marginella och kortsiktiga men leda till 
att den globala oljetoppen inte kommer se ut som en spetsig 
topp utan snarare som en ojämn platå. Oljepriserna kommer 
svänga upp och ned innan utbudet minskar för gott. (Jonstad, 
2009,s28, Lindstedt 2005,sid 38-39).

NÄR INTRÄFFAR PEAK OIL?
Att vi någon gång kommer att nå Peak Oil är ett faktum då 
fossila bränslen är ändliga naturresurser. Uppskattningar kring 
när toppen kommer nås varierar, men de flesta teorier kring 
datumet placerar sig i den tidiga delen av 2000-talet.  
Att förutsäga ett exakt datum för när oljetoppen kommer att 
ske globalt försvåras av att statistiken hyser en mängd felkällor 
samt för att information angående vissa oljefyndigheters till-
gångar inte är tillgängliga för allmänheten (Helmfrid & Haden 
2006, sid 11). Det enda man kan veta säkert är att vi kommer 

att veta tidpunkten för Peak Oil flera år efter att den ägt rum.
( Helmfrid & Haden, 2006, sid 11) Nedan följer ett urval från 
olika forskares prognoser kring när Peak Oil kommer äga rum. 

Datum                   Källa                                        Bakgrund
2006-2007            Bakhitari, A.M.S                  Oljedirektör
2007-2009            Simmons, M.R.                    Bankrådgivare 
Efter 2007             Skrebowski, C.                        Petroleum journal Editor
Innan 2009         Deffeyes, K.S.                         Oljebolagsgeolog
Innan 2010         Goodstein, D.                         Vice rektor, CalTech 
Runt 2010            Campbell, C.J.                       Oljebolagsgeolog                                     
2010-2020            Laherrere,                              Oljebolagsgeolog
2016                      U.S. EnergyInformation                                                   
                               Administration
Efter 2020              CERA                                     Energikonsulter 
2025 eller senare   Shell                                        Stort oljebolag21
Peak Oil ej synligt  Lynch, M.C.                            Energiekonom

(Källa: Hirsch 2005)

Bild 1. ASPO international, prognos tidpunkt 
för Peak Oil 
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EFTERFRÅGAN ÖKAR 
Till de minskade oljetillgångarna tillkommer att efterfrågan på 
olja under de senaste åren skjutit i höjden, under de senaste 50 
åren har oljekonsumtionen i världen i genomsnitt ökat med 
2-3 % om året (Newman, Beatly & Boyer 2009,s20).
Kina och Indien står för en stor del av den ökade efterfrågan 
men energikonsumtionen ökar även i Europa samt i världens 
största per capita – förbrukare: USA, (Helmfrid & Haden, 
2006, sid 10-11). Efterfrågan på energi förutspås att i framtiden 
öka ännu mer. Enligt IEA kommer det i framtiden behöva 
produceras 120 miljoner fat om dagen i jämförelse med da-
gens produktion på 83 miljoner fat (Helmfrid & Haden, 2006, 
sid 12). För att den ökade efterfrågan skall kunna mötas krävs 
dock att tre oljefält motsvarande Saudiarabien måste hittas före 
2025 (Jonstad, 2009,s.29). 

2.6 Global uppvärmning 
Klimatet på jorden har alltid varit föränderligt. Flera olika 
faktorer kan spela in och påverka klimatet, det kan bland an-
nat påverkas av vulkanutbrott, kontinentalplattornas rörelser, 
variation i strålningsenergin från solen och av förändringar 
i jordens rörelser runt solen och runt sin egen axel. Naturlig 
klimatpåverkan äger rum även i våra dagar. Under de senaste 
decennierna har solaktiviteten minskat och vulkanismen har 
ökat. Dessa förändringar har båda en kylande verkan. Dock 
har det under de senaste åren skett en snabb uppvärmning. 
Jordens temperatur har ökat med 0,8 grader och de tio var-
maste åren sedan 150 år har alla infallit efter 1995. Detta kan 
alltså inte förklaras med en naturlig klimatförändring. Anled-
ningen är att växthuseffekten förstärkts vilket leder till en glob-
al uppvärmning. (Eklund 2009 s32, Naturvårdsverket 2012a, 
Rockström och Wijkman 2011 s152).

VÄXTHUSEFFEKTEN 
Växthuseffekten är en elementär egenskap hos jordens klimat.  
Växthuseffekten påverkar balansen mellan inkommande sol-

strålning och utgående värmestrålning. Då kortvågig stråln-
ing från solen når jorden, reflekteras en del ut i rymden, en 
del fångas upp av atmosfär, hav, mark och växtlighet. Energin 
utsänds därifrån som långvågig värmestrålning. Atmosfären 
(som bland annat består av växthusgaser) är inte lika genom-
skinlig för de långvågiga strålarna som för de kortvågiga, 
vilket gör att en del av värmen därför hålls kvar. De hindrade 
värmestrålningen återstrålas tillbaka mot jorden, vilket gör att 
temperaturen hos jordytan hålls både varmare och jämnare 
jämfört med en planet utan en atmosfär. Utan denna funktion 
skulle vår planet vara kall och livlös med en medeltemperatur 
på -18, ursprungligen är den därför något positivt. De vanli-
gaste växthusgaserna är: vattenånga, koldioxid, metan, freoner 
och lustgas. Ökar utsläppen av växthusgaser hålls värmen kvar 
nära jordytan en längre tid, växthuseffekten förstärks - vilket 
leder till att temperaturen höjs (Naturskyddsföreningen 2012, 
Naturvårdsverket 2012a).

        
         Bild 2. Växthuseffekten 
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ANTROPOLOGISK UPPVÄRMNING 
Idag råder det nästintill koncensus hos klimatforskarna om 
att den klimatförändring som äger rum är orsakad av ökade 
utsläpp av koldioxid som en konsekvens av mänsklig aktivitet. 
(Eklund 2009, s32) Denna ståndpunkt redovisades bland an-
nat i IPPC:s (FN:s klimatpanel, Intergovernmental Panel on 
Climate Change) senaste rapport från 2007 där det konstat-
erades att det är ”mycket sannolikt” att de observerade tem-
peraturökningarna är orsakade av människan. Den förstärkn-
ing av växthuseffekten som ägt rum beror främst på en ökad 
koldioxidhalt i atmosfären orsakad av förbränning av olja, kol 
och naturgas, samt avskogning och brytning av torv (Eklund 
2009 s35-38). Mängden av växthusgasen metan har också ökat 
som en konsekvens av uppfödning och hållning av stora mäng-
der boskap. Även halten av lustgas har ökat i atmosfären, vars 
främsta källa är jordbruket (Naturskyddsföreningen 2012). 

TEMPERATUREN KOMMER FORTSÄTTA STIGA 
Det finns ett flertal faktorer som pekar på att temperaturen 
i framtiden kommer höjas mer. Även om världens länder 
genomför kraftiga begränsningar av sina utsläpp under den 
närmsta tiden kan vi vänta oss en temperaturökning. Detta på 
grund av att det dröjer länge innan klimatet hinner reagera på 
olika typer av påverkan. Bland annat gäller detta världshavets 
temperatur som behöver flera decennier för att ställa om sig.  
Även inlandsisarna reagerar långsamt, den minskade ytan av 
isen på Arktis kommer med tiden leda till mindre reflektion 
av solljus. Då tundran tinar frigörs metangas som varit bundet 
i marken under mycket lång tid.  Alla dessa aspekter kommer 
bidra till att höja temperaturen. Först efter hundratals eller 
kanske tusentals år vet vi hur stor inverkan våra utsläpp av 
växthusgaser egentligen får på jordens klimat. (Naturvårdsver-
ket 2012a, Naturskyddsföreningen 2012)
Ytterligare faktorer som kan medföra ett höjt klimat är en min-
skning av de partiklar av föroreningar från bilar och indus-
trier som människan släppt ut. Partiklarna i sig är skadliga för 

miljön men blockerar delvis solens instrålning, vilket minskar 
den globala uppvärmning som äger rum. I takt med att rening-
stekniken blir bättre minskar halten av denna typ av partiklar 
och därmed ökar temperaturen. Idag ökar utsläppen av par-
tiklar i snabbväxande industriländer, vilket på kort sikt leder 
till en minskad uppvärmning, i takt med att reningstekniken 
förbättras kommer temperaturen att stiga ännu högre (Eklund 
2009 s34, Naturvårdsverket 2012a)

KONSEKVENSER 
Klimatet förändras inte på samma sätt överallt på hela jorden. 
På vissa håll har temperaturen stigit mer än bara 0,7 grader och 
på andra håll märks ännu ingen skillnad i temperaturen. Spe-
ciellt märkbar är skillnaden mellan hav och land där tempera-
turen på land stiger snabbare än till havs (Eklund 2009 s42).  
Höjningen av den globala snittemperaturen har redan visat sig 
medför allvarliga konsekvenser. Bland annat har istäcket på 
Arktis, glaciärerna i Alperna samt inlandsisarna på Grönland 
och Antarktis minskat i volym. Detta leder i sin tur till ökade 
vattenmängder i haven. Detta i kombination med att värmen 
leder till en expansion av havsvattnet medför en höjning av 
havsnivån (Naturvårdsverket, 2011). När temperaturen ökar så 
förändras också vattnets naturliga kretslopp, vilket bland an-
nat leder till en ökad nederbörd i mer regnrika områden och 
minskad nederbörd i torrare områden. Den förändrade tem-
peraturen kommer att resultera i att odlingssäsonger förskjuts, 
vilket i sydligare länder kan leda till problem med torka. Andra 
exempel är att förekomsten av stormar, slagregn och cykloner 
kommer att öka.  (Eklund 2009 s42, 47). 

ÅTGÄRDER 
Klimatkonventionen antogs i Rio de Janeiro år 1992 i samband 
med FN:s konferens om miljö och utveckling. Konventionen 
uppmanar till åtgärder som förhindrar klimatförändringen. 
Kyotoprotokollet som slöts 1997 grundar sig på klimatkonven-
tionen och ses som ett första steg på vägen mot Klimatkon-
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ventionens långsiktiga målsättning. Protokollet är ett globalt 
bindande dokument som innefattar åtaganden för indus-
triländerna att minska utsläppen av växthusgaser. I ett försök 
att konkretisera IPCC: s mål har EU antagit det så kallade 
tvågradersmålet - ett politisk mål med syftet att max öka me-
deltemperaturen med två grader. Målet har även antagits av 
länder utanför EU. Under den sista tiden har dock ökad skepsis 
riktats mot att tvågradersmålet kommer kunna hållas (Natur-
vårdsverket, 2012b).  

2.7 Nettoenergi 
Med begreppet nettoenergi syftar man till den energi som finns 
kvar efter att vi konsumerat energi för att producera energi. Det 
vill säga att nettoenergi syftar till den mängd användbar energi 
som återstår efter att man förbrukat energi för borrning, raffin-
ering, byggnation av infrastruktur (inklusive byggnation av sol-
paneler, vindturbiner, dammar, kärnkraftsreaktorer med mera) 
Den kvot av energi som man får tillbaka efter att ha investerat 
energi för att producera energi benämns ”Energy Return On 
Investment” och förkortas EROEI (Fridley 2010 s243). För att 
utvinningen skall vara lönsam krävs det att den andel energi 
som produceras är högre än den andel man spenderar. Då en 
negativ energibalans uppstår är det inte längre motiverat att 
använda resursen som primär energikälla. I vissa fall kan det 
dock vara motiverat att framställa en energikälla med förlust, 
detta avser de fall då slutprodukten har ett annat användning-
sområde än insatsenergin.  Exempel är att kol används för att 
få fram olja, vilket kan vara motiverat fastän en energiförlust 
uppstår (Heinberg 2009 s23-24). 

NETTOENERGI FORMAR SAMHÄLLET 
Mängden nettoenergi som finns tillgänglig bestämmer graden 
av ett samhälles ekonomiska och sociala komplexitet. Mängden 
tillgänglig nettoenergi har varierat mycket under olika tider. 
Under förindustriell tid använde sig samhällen främst av energi 
från solen samt av vattenkraft, biomassa samt från muskelkraft 

från människor och djur, vilket genererade en låg andel netto-
energi. En stor andel av befolkningen var då bundna att bidra 
till energiproduktionen. Under exempelvis 1600 och 1700 talet 
var 85-90% av befolkningen involverade i energiproduktion 
genom bland annat jordbruk. I takt med den ökade utvin-
ningen och förbrukningen av fossila bränslen under 1800 och 
1900-talen frigjordes en stor del av befolkningen från att vara 
direkt involverande i energiproduktion (Fridley 2010 s243). De 
fossila bränslena har gett oss en hög avkastning av nettoenergi 
vilket lett till att samhället kunnat rikta en stor andel energi 
till aktiviteter som bidrar till en högre grad av specialisering 
av samhället, vilket påverkat det både socialt och ekonomiskt. 
Idag konsumerar en stor del av samhällets medborgare energi 
och utan att bidra till tillverkningen av den (Heinberg 2009 s 
24). 

NETTOENERGI IDAG - FOSSILA BRÄNSLEN 
Under en lång tid har fossila bränslen varit väldigt lönsamma 
att utvinna. Konventionell lätt råolja ger tillbaka fyrtio-femtio, 
ibland uppemot hundra gånger så mycket energi än vad den 
kostar att utvinna och raffinera. Då den lättillgängliga oljan 
tillvaratagits först, återstår idag en hög andel konventionell och 
svårtillgänglig olja med lågt energiutbyte (Forsberg 2012 s23). 
Trots att nettoenergi utbytet minskat ger den lågvärdiga eller 
svårtillgängliga oljan oftast ett större energiutbyte än icke-fos-
sila energikällor. Alternativa energikällor har därmed generellt 
ett lågt EROEI värde, vilket försvårat och försvårar en övergång 
mot alternativa energikällor (Heinberg 2006 s25-26).  

ICKEFOSSILA ENERGILÄLLOR 
För att kunna tillgodogöra sig konventionell olja krävs enbart 
utvinning och transport. För att omvandla och göra ickefossil 
energi brukbar för vårt samhälle krävs å andra sidan mycket 
stora investeringar i avancerad utrustning och infrastruktur. 
De fossila bränslenas energidensitet är svår att ersätta med 
förnybara energikällor då flera tusen år av ackumulerad energi 



   13

inte går att jämföra med årligt producerad energi från exempel-
vis sol, vind, biomassa eller vatten.(Fridley 2010 s230, Heinberg 
2006 s96).  Även i produktionen och framställning av alternati-
va bränslen är tillgång på fossila bränslen ofta en förutsättning, 
från produktion av råmaterial, till transport och utvinning. 
Utmaningen står därmed i att i framtiden kunna bryta beroen-
det av fossila bränslen med en leveranskedja som istället drivs 
av alternativa energiformer. (Fridley 2010 s230).
På grund av att det idag inte finns några alternativa energikäl-
lor som kan ersätta de fossila bränslena, varken vad gäller 
mängd eller energidensitet kommer tillgången på energi i 
framtiden antagligen att minska. För att en övergång till al-
ternativ energi skall kunna ske, både vad gäller produktion av 
värme, elektricitet samt transportbränsle krävs förändringar 
vad gäller infrastruktur på olika nivåer. Dagens centraliserade, 
storskaliga system kan inte sägas gynna alternativ energiprod-
uktion. För att kunna ta tillvara den mesta möjliga energin 
krävs anpassningar efter platsens förutsättningar, den ener-
gikälla som genererar mest energi på det aktuella området bör 
utvecklas. Så som vindkraft på kusterna, solenergi inom södra 
breddgrader, vattenkraft på passande områden, samt biomassa 
på tillgänglig jordbruks- eller skogsmark etc. Inom många om-
råden kommer antagligen den genererade energin härstamma 
från en mix av olika typer av energikällor för att ta till vara så 
mycket som möjligt av den energi som finns tillgänglig (Fridley 
2010 s230, Heinberg 2006 s96).
Att hitta tillräckligt effektiva substitut till fossila transport-
bränslen utgör den största utmaningen. Biobränsle är det enda 
förnybara flytande bränsle som finns för närvarande. Bio-
bränsle framställs ur olika typer av biomassa och finns bland 
annat i form av etanol och biodiesel. Storskalig framställning 
av dessa substitut ofta är relaterade med negativ miljöpåver-
kan så som jorderosion, skogsskovling och överbevattning. 
Dessutom konkurrerar biobränsleproduktionen med livsme-
delsproduktionen om produktiv åkermark (Fridley 2010 s230). 
En ytterligare nackdel med dessa bränslen att de har en väldigt 

låg energidensitet. Därmed är de inte alltid är så lönsamma att 
framställa. Ur en energisynpunkt är det exempelvis mer effek-
tivt att konvertera biomassa direkt till elektricitet (bränna det 
i närheten av området där det producerats, och därefter koka 
vatten till ångturbiner) istället för att omvandla det till etanol 
eller biodiesel. (Heinberg 2006 s97). På grund av detta kan 
etanol och biodiesel således driva ett visst antal fordon, men 
antagligen inte hela världens fordonsflotta Möjligheten att i 
framtiden kunna använda sig av flytande bränsle på samma sätt 
som idag är därmed liten (Heinberg 2006 s96). 
Fordon kan även drivas med hjälp av energi från förnybara käl-
lor så som sol, vind och vatten, efter att energin först omvan-
dlats till elektricitet. En storskalig omställning till elfordon är 
dock relaterat till vissa problem. Exempelvis skulle stora inves-
teringar i infrastrukturella förändringar krävas (Fridley 2010 
s232- 233).  
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2.8 Samband mellan Global uppvärmning och Peak Oil 

Användningen av fossila bränslen är orsaken till både Peak 
Oil och klimatförändringar. De utgör dock två skilda problem; 
Heinberg har formulerat det på följande vis: ”Climate change 
is an end of – tailpipe problem, while Peak Oil is an into- fuel-
tank problem”(Heinberg 2006 s141). Klimatförändringar har 
att göra med koldioxidutsläpp och hur detta påverkar miljön 
och omvärlden. – inklusive dess påverkan på mänskliga sam-
hällen med exempelvis stigande havsnivåer, torka, habitatför-
lust, extremväder m.m. Peak Oil har å andra sidan att göra med 
minskade tillgångar på olja, vilket vårt moderna samhälle blivit 
väldigt beroende av. Detta kan komma att leda till höjda olje-
priser och därmed även till ekonomiska, sociala och politisk 
påverkan (Heinberg 2006 s141). Som tur är sammanfaller flera 
av de åtgärder och politiska beslut som krävs för att ta itu med 
klimatförändringarna med Peak Oil inom flera områden och 
kan till viss del därför bemötas tillsammans. Främst ställer de 
båda problemen krav på en minskad exploatering och använd-
ning av fossila bränslen (Heinberg 2006 s141, Finn & Parsons 
2007 s4,14). 
Dock kan vissa strategier som vidtas för att bemöta de min-
skade oljetillgångarna förvärra koldioxidutsläppen och därmed 
stärka klimatförändringarna (Bristol 14). Exempel på detta 
är de förslag som presenteras i rapporen Peaking of world oil 
production. Impacts, mitigation & risk management, där en 
utökad exploatering av okonventionell olja rekommenderas. 
Bland annat framhålls tung olja och oljesand som en stor 
resurs, liksom att framställningen av olja ur kol och gas bör 
utökas (Peaking of world oil production. Impacts, mitigation 
& risk management, 2005 s5). Ur energisynpunkt är dessa 
alternativ visserligen de mest lönsamma, ur en miljömässig 
synvinkel skulle ett storskaligt genomförande av dessa förslag 
dock innebära en klimatkatastrof. På samma sätt kan storskalig 
produktion av biomassa medföra risker för klimatet. Ett ökat 
brukande samt behov av åkermark kan leda till avskogning, 

ökad vattenanvändning, samt jorderosion. Liksom att det kan 
medföra ökad användning av pesticider, gödningsmedel samt 
fossila utsläpp med negativa konsekvenser för miljön (Fridley 
2010 sid.231, Bundeswehr Transformation Centre 2010, 45).
Att se på Peak Oil som ett problem isolerat från klimat-
förändringar kan således medföra starkt negativa miljömäs-
siga konsekvenser. Dock finns en verklig risk för att Peak 
Oil skulle kunna leda till en så stark desperation att utvin-
ning av okonventionella energikällor kommer att utnyttjas 
allt mer, oavsett miljöpåverkan. (Finn & Parsons 2007 s14) 
Genom att enbart minska på koldioxidutsläppen och den 
minskade klimatpåverkan mindre.   Däremot ger det inget di-
rekt skydd mot konsekvenser i form av ekonomiska och so-
ciala problem som en tvärt minskad tillgång på olja kan med-
föra. Det är inte säkert att förändringar vad gäller brist och 
prishöjningar på bränsle, mat och andra produkter samt ser-
vice sker gradvis och frivilligt utan de kan istället komma 
plötsligt och oundvikligt, vilket även gör förberedelser och 
förändringar i god tid viktiga (Finn & Parsons 2007 s14). 
Således är lösningar som både bemöter Peak Oil och klimatförän-
dringar nödvändiga. Att enbart försöka lösa ett av problemen, el-
ler att lösa problemen var för sig är inte tillräckligt (Hopkins s39).  



Under denna rubrik presenteras en litteratur- och forskningsö-
versikt som beskriver hur minskade oljetillgångar kan komma 
att påverka dagens samhälle. Först presenteras en översiktlig 
beskrivning av oljans användningsområden samt hur samhället 
kan komma att reagera på minskade oljetillgångar. Sedan följer 
en fördjupad del som koncentreras på undersökningsområde-
na; transport, jordbruk och livsmedelsförsörjning samt ener-
giförsörjning. Tillsist ges en presentation av tidigare historiska 
exempel, dels energikrisen under 1970-talet samt energikrisen 
på Cuba under 1990-talet, vilka båda visar på hur ett samhälle 
kan komma att påverkas av minskade oljetillgångar. Informa-
tionen som presenteras är hämtad dels från litteratur samt från 
internationella rapporter. 

3. 2 Minskade oljetillgångar och dess påverkan på 
samhället
Som nämnts under inledningen är tillgången på billig energi 
i form av olja den i särklass viktigaste förklaringen till vår 
snabba ökning i levnadsstandard. Då råvaran är väsentlig inom 
flertalet områden, skulle ett produktionsstopp i oljeutvinnin-
gen, samt efterföljande stigande priser kunna leda till mycket 
allvarliga samhällsmässiga, ekonomiska och politiska problem 
(Hirsch, 2005 s4). 
Sammanfattningsvis kan sägas att följande tre huvudfunktioner 
kommer att påverkas direkt av en minskad tillgång på olja och 
gas, nämligen: transportsektorn, uppvärmning av byggnader 
samt industriella aktiviteter som använder sig av olja. De di-
rekta effekterna kommer i sin tur ge upphov till indirekta effek-
ter som skapar dominoeffekter genom ekonomin. De indirekta 
effekterna kan bland annat komma att bestå av en minskad 

avkastning inom jordbruket, med konsekvenser för livsme-
delstryggheten. Höjda kostnader inom den industriella sektorn 
kan påtagligt komma att påverka handel och den ekonomiska 
tillväxten. Detta kan medföra konsekvenser i form av minskade 
löner, ökad arbetslöshet samt en negativt påverkad köpkraft. 
Förhöjda transportkostnader kommer speciellt att påverka den 
globala handeln negativt. Ju högre priserna på fossilt bränsle 
är och ju längre de håller i sig, desto svårare och mer allvarliga 
kommer de ekonomiska konsekvenserna att bli. Till följd av 
den minskade ekonomiska tillväxten och den ökade arbet-
slösheten riskerar antalet människor i behov av statligt stöd att 
öka. Detta kommer öka belastningen på samhällsystemet och 
i sin tur påverka den offentliga sektorns budget negativt, vilket 
kommer leda till en minskad kvalitet eller möjlighet till att erb-
juda offentlig service. (Peak Oil Task Force 2007 s10).
Generellt kommer utvecklingsländer att drabbas i högre grad 
av oljeprisökningar än utvecklade länder då de i allmänhet an-
vänder energi mindre effektivt och eftersom att energiintensiv 
produktion står för en store andel av deras BNP (Hirsch 2005 
s30). 

Att granska det totala omfånget av möjliga förändringar som 
skulle kunna uppstå till följd av Oljetoppen är svårt och kom-
plext (Bundeswehr Transformation Centre 2010 s12). Ett fak-
tum är dock att ju högre priserna på fossilt bränsle blir och ju 
längre de håller i sig, desto svårare och mer allvarliga kommer 
konsekvenserna att bli. Anpassningar och förberedelser inför 
de nya förutsättningarna, genomförda i god tid kommer bidra 
till att samhällen påverkas mindre av de höjda bränslepriserna. 
Enligt rapporten Peaking of world oil production. Impacts, 

3. Litteratur- och forskningsöversikt 
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mitigation & risk management bör åtgärder helst påbörjas 20 
år innan oljeproduktionstoppen äger rum och allra minst 10 
år innan den äger rum. Detta bland annat för att det tar lång 
tid att kommersialisera och föra in nya tekniker i samhället. 
Tidiga åtgärder kommer innebära lägre kostnader, medan de 
åtgärder som vidtas sent kommer att bli dyrare för samhället. 
Faktumet att tidpunkten för Peak Oil är osäker utgör därmed 
ett fundamentalt problem, då det kan försena att åtgärder sätts 
in (Hirsch 2005 s28).

3.3  Möjlig påverkan på dagens samhälle.  
Nedan följer en beskrivning av hur dagens samhälle kan kom-
ma att påverkas av de minskade oljetillgångarna, utifrån föl-
jande områden: transport, jordbruk och livsmedelsförsörjning, 
samt uppvärmning och energi.   

TRANSPORT 
Transportsektorn som sedan 1970talet ökat sin energianvändn-
ing med ungefär 70 % är med hög sannolikhet den sektor som 
kommer drabbas hårdast av framtida förhöjda bränslepriser 
(Hirsch 2005 s5). Detta på grund av att transportsektorns 
energianvändning helt domineras av oljebaserade bränslen, 
bensin och diesel. År 2010 utgjorde bensin och diesel nära 95 
% av den totala energianvändningen inom transportsektorn i 
Sverige (Ekonomifakta 2012, Heinberg 2006 s41) Ytterligare 
faktorer som gör transportsektorn känslig är faktumet att till-
räckligt lönsamma ersättningar för flytande bränsle är svåra att 
finna (Hirsch 2005 s5). 
Peak Oil kommer att medföra direkta och stora konsekvenser 
vad gäller rörligheten, främst vad gäller mobilisering av män-
niskor samt transport av gods (Peak Oil Task Force 2007 s1). 
Då energiintensiteten för olika transportmedel varierar kom-
mer ökade bränslepriser påverka de olika transportsätten på 
skilda vis. 
Transportsektorns energianvändning fördelas på vägtrafik, 
bantrafik, luftfart och sjöfart, och energiintensiteten för de 

olika typerna av fordon är varierad. Flygtrafik är det mest en-
ergiintensiva transportsättet, i ordning följt av bil, långtradare, 
tåg och skepp (Heinberg 2006 s41). 

Personligt resande                                                                                                          
Stigande bränslepriser kommer att medföra en ökad efter-
frågan på transport med högre bränsleeffektivitet, samt en 
efterfrågan av fordon som ej är beroende av fossila bränslen. 
Den privata bilismen kommer således att påverkas, bilresor 
kommer att bli färre och kortare. Samåkning och användandet 
av bilpooler kommer att öka, liksom användningen av kolle-
ktivtrafik. Möjligheten att kunna gå och cykla till målpunkter 
kommer att bli viktigare (Peak Oil Task Force 2007 s1, 12) 
Även det personliga flygresandet kommer att påverkas starkt, 
då bränslet står för hälften av flygbolagens kostnader. Främst 
kommer mer godtyckliga resor att påverkas, så som exempelvis 
turistresor. Liksom fallet är med frakt, kan viss passagerartrafik 
komma att övergå till bränsleeffektiva passagerartransporter, 
troligen tåg och buss (Peak Oil Task Force 2007 s16).

Godstrafik och transport av varor 
Möjligheterna att frakta gods kommer att minska, speciellt vad 
gäller varufrakter över långa distanser. Kostnaderna kommer 
till stor del att avspeglas på trasportsättets energiintensitet, 
vilket ger järnvägstransport och båttrafik som är mer bränsleef-
fektiv en starkare konkurrensfördel i jämförelse med flyg- och 
lastbilstrafik (Peak Oil Task Force 2007 s15)
Vissa varor kommer inte längre anses vara lönsamma att trans-
portera, detta gäller särskilt varor som har ett relativt lågt värde 
för sin vikt. Varor med ett högt värde kan fortsatt komma att 
vara lönsamma att transportera, i vissa fall så pass att de kan 
fortsätta transporteras med lufttrafik. (sid 15) 

Konsekvenser för markanvändningen
Under de senaste decennierna har markanvändningen påver-
kas mycket av de ökade transporterna. Detta har särskilt varit 
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tydligt i städer och förorter som planerats på ett sådant vis att 
motoriserad transport blivit nödvändig. Konsekvenserna har 
bland annat blivit lägre populationsdensitet samt längre avs-
tånd mellan bostadsområden och kommersiella områden. I 
takt med att en omställning från fossila bränslen sker förändras 
även transportbehoven. Efterfrågan på områden med närhet 
till arbete, service och skolor samt till kollektivtrafik kommer 
att öka ännu mer. Dessa krav kan lättast uppfyllas i popula-
tionstäta områden. Omlokaliseringar av olika funktioner kan 
komma att bli nödvändiga att genomföra för att avstånden 
mellan olika funktionerna i städer och samhällen skall kunna 
bli mindre och därmed minska behovet av transport (Peak Oil 
Task Force 2007 s13, Finn & Parsons, 2007 s5).

Transportens inverkan på handel 
Den billiga energin har under de senaste decennierna möjlig-
gjort en ökad globalisering av handeln. Nationer har blivit 
allt mer beroende av importerade råvaror och gods vilket lett 
till att den lokala produktionen har minskat. En minskning 
av andelen transporter skulle således leda till lokala brister på 
ett flertal varor, resurser och service. Även den internationella 
fördelningen av arbetskraft, till vilken flertalet länder har sitt 
välstånd att tacka för, skulle omöjliggöras utan dagens storska-
liga och kostnadseffektiva godstransport (Heinberg 2006 s4-5, 
Peak Oil Task Force 2007 s20). 

JORDBRUK OCH LIVSMEDELSFÖRSÖRJNING  
Jordbruket är i dagsläget utsatt för flera problem, så som ero-
sion, ökade salthalter i jorden och försämrade förutsättningar 
på grund av de globala klimatförändringarna (Heinberg 2006 
s52) Ytterligare problem är att utbredningen av städer och vä-
gar konkurrerar ut jordbruksmarken (Heinberg 2006 s49). Den 
globaliserade livsmedelsindustrin är starkt beroende av billiga 
fossila bränslen. Diesel avvänds inom jordbruket för att bland 
annat driva transporter och jordbruksmaskiner, samt vatten-
pumpar. Även gödningsmedel och bekämpningsmedel produc-

eras bland annat med hjälp av olja och naturgas. En minskad 
tillgång på fossila bränslen kommer innebära att kostnaderna 
för dessa avgörande insatsvaror stiger. (Heinberg 2006 s52, 
Peak Oil Task Force 2007). En minskad tillgång på olja kom-
mer således att innebära stora konsekvenser för det industriella 
jordbrukets avkastning som antagligen kommer att minska 
(Ryersson 2010 s159).

Stigande livsmedelspriser. 
De ökade produktions, bearbetnings- och transportkostnad-
erna kommer innebära konsekvenser för konsumenterna i 
form av stigande livsmedelspriser. Särskilt livsmedel och varor 
som är starkt beroende av gödselmedel, som är högförädlade 
och mycket energiintensiva att framställa samt varor som 
transporteras över långa sträckor eller som kräver kyl- eller 
frystransporter kommer riskera starka prisökningar. Vissa 
grödor kommer således att bli mer lönsamma att producera 
medan andra blir mer olönsamma att producera. Exempel på 
varor som kan komma att erfara störst nedgång på marknaden 
är nöt- och griskött, charkuteriprodukter och frysta livsmedel 
så som mejeriprodukter, liksom färska frukter och grönsaker 
som produceras långt från konsumenten (Peak Oil Task Force 
2007 s17, Bundeswehr Transformation Centre s49). Ju närmare 
konsumenten som livsmedel produceras och bearbetas, desto 
mer sannolikt är det att varorna kommer att fortsätta vara lön-
samma i framtiden (Peak Oil Task Force 2007 s17,18, Finn & 
Parsons, 2007 s15). 

Risk för livsmedelsbrist   
Höjda bränslepriser kommer medföra att risken för livsmedels- 
och näringsbrist kommer att öka. Bättre tillgång på föda på gr-
und av det rationaliserade och oljeberoende jordbruket i kom-
bination med en bättre folkhälsa har speciellt under de senaste 
50 åren bidragit till stora befolkningsökningar världen över. Att 
upprätthålla produktivitet inom jordbruket för att kunna föda 
världens befolkning kommer således bli en av de stora utman-
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ingarna när den billiga energin sinar (Heinberg 2006 s159, 
Ryersson 2010 s153). Även konkurrensen av jordbruksmarken 
mellan produktion av livsmedel å ena sidan och produktion 
av biobränsle kan komma att utgöra en risk för livsmedelsäk-
erheten, beroende på prioritet.(Bundeswehr Transformation 
Centre 2010 s50)

Nya sätt att bruka jorden
Med en minskad tillgång på olja kommer jordbruket som un-
der lång tid varit beroende av fossila bränslen att till större 
del bli beroende av muskelkraft från människor och djur. En 
större del av befolkningen kommer i framtiden antagligen 
att vara involverade i produktion och förädling av livsmedel. 
Lokal produktiv jordbruksmark kommer att tas tillvara utanför 
men även innanför städer i privata samt offentliga trädgårdar 
(Heinberg 2006 s5-6, Peak Oil Task Force 2007 s18). Faktumet 
att relativt få människor i dagens samhälle har kunskap om 
hur jorden skall brukas en faktor som kan försämra avkastnin-
gen på skördarna. Efterfrågan på utbildning inom jordbruk 
kommer därmed att öka (Heinberg 2007 s49). Då det indus-
trikemiska jordbruket har lett till en utarmning av jorden be-
höver därmed markens bördighet byggas upp utan beroende av 
artificiellt konstgödsel och bekämpningsmedel. Detta går bland 
annat att genomföra genom ekologiska produktionsmetoder. 
Skördarna innan den naturliga bördigheten byggts upp kan 
dock komma att bli ogynnsamma under ett antal år (Ryersson 
2010 s153). 

UPPVÄRMNING 
Under 1950-60 och-70 talen utgjorde oljan en stor del av up-
pvärmningen av byggnader i Sverige. Energikriserna under 
1970talet förändrade utvecklingen och istället installerades 
elvärme i de flesta nybyggda hus, även fjärrvärme har ökat 
sedan dess. Sedan 1990 talet har användningen av oljeproduk-
ter minskat med 65% inom bostads och servicesektorn. Idag 
består den slutgiltiga energianvändningen av cirka 18,9% olje-

produkter. Andelen el, fjärrvärme och biobränslen har istället 
ökat inom sektorn (Energimyndigheten 2012).   Behovet av 
ökad effektivisering kommer dock att öka. En ytterligare an-
passning efter de lokala förhållandenas energimöjligheter kom-
mer därmed att bli lönsam. 

3.4 Historiska exempel 

1970-TALETS ENERGIKRISER 
Efter att oljeanvändandet ökat dramatiskt efter efterkrigs-
tiden drabbades världen under åren 1973-1974 av en oljekris. 
Krisen orsakades av att de oljeproducerande länderna i mel-
lanöstern ströp tillgången på oljeprodukter. Även år 1979 
inträffade en oljekris i världen i samband med den iranska 
revolutionen. Händelserna visade på hur sårbart samhället var 
på grund av oljeberoendet. Konsekvenserna bestod bland an-
nat av att produktionskostnader för varor och service ökade, 
arbetslösheten blev högre, nationalinkomsten minskade, samt 
flera länder drabbades av inflation och recession (Energimyn-
digheten 2004 s3).
Händelsen ledde till att politiska beslut togs i flertalet länder 
för att minska användandet av olja, likaså i Sverige. Detta ledde 
till att oljekostnaderna kom att utgöra en lägre del av Sveriges 
och flera andra länders BNP. 1973 svarade oljan för 73 % av 
Sveriges energitillförsel medan den idag uppgår till ca 32 %. En 
förklaring till att omställningen skedde så pass snabbt var att vi 
i slutet av 1970-talet stod med en överkapacitet på kärnkraft-
sel, vilken kunde tas i bruk som ersättning för olja. liksom att 
Sverige redan innan oljekriserna påbörjat en utbyggnad av fjär-
rvärmesystemet för att effektivisera användningen av kol och 
olja, vilket skapade förutsättningar till att skifta till biobränsle 
när oljan blev dyrare
(Energimyndigheten 2011). Den minskade användningen av 
olja tyder på att flera nationer antagligen skulle klara sig med 
minskade oljetillgångar bättre idag. Å andra sidan har den 
globala handeln, samt energianvändningen inom transporten 
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ökat i omfattning sedan 1970-talet, vilket talar för att många 
delar av den ekonomiska sektorn skulle påverkas mer negativt 
av förhöjda bränslepriser (Heinberg 2006 s40).

CUBAS ENERGIKRIS 
Under början av 1990talet upplevde Kuba en händelse som 
liknande oljetoppen. Landet som tidigare varit allierade med 
Sovjetunionen förlorade mer än hälften av sin oljeimport efter 
att sovjetunionen kollapsat. Händelsen ledde till att Cuba drab-
bades av en djup ekonomisk kris, både importen och exporten 
sjönk med cirka 80 procent och bruttonationalprodukten min-
skade med mer än en tredjedel. Detta medförde stora problem 
och störningar för bland annat transporten, industrin och 
elproduktionen. Som en konsekvens minimerades samt effek-
tiviserades bruket av transporter, bland annat kom bruket av 
kollektivtrafik och cyklar att öka markant. Då oljekraften stått 
för den största andelen producerad energi i Cuba innan krisen, 
kom den minskade tillgången på råvaran att leda till problem 
så som strömavbrott samt till att flera industrier stängde igen. 
Under krisen ökade även Cuba användningen av förnyelsebara 
bränslen i form av biobränslen och vattenkraft.  (Strömdahl 
2010 s65,71, Faith 2006). 
Trots att flertalet aspekter i samhället berördes av krisen, var 
det inget som påverkades så mycket som jordbruket. Cuba 
hade tidigare tagit del av ”den gröna revolutionen” (ett system 
som kräver stora mängder energi i form av dieselbränslen och 
naturgasbaserade gödningsmedel och pesticider) vilket hade 
resulterat i att Cubas jordbruk var mer industrialiserat än något 
annat latinamerikanskt land. (Strömdahl 2010 s36, Faith 2006). 
Då Cuba varken hade möjlighet att producera eller importera 
mat under blockaden sjönk det genomsnittliga dagliga kalori-
intaget med en tredjedel i landet.  (Strömdahl s43). Landets 
ändrade förutsättningar innebar att det storskaliga och konven-
tionella jordbruket ersattes med traditionellt, ekologiskt jord-
bruk. Bristen på det fossila bränslet samt på jordbruksmaskiner 
innebar att mer mänskligt arbete krävdes inom jordbruket, 

antalet bönder ökade, även boskap började användas mer inom 
jordbruksarbetet (Faith 2006).  Även i stadskärnor och förorter 
påbörjades en omvandling av outnyttjad mark till ekologiska 
jordbrukslotter. År 2006 upptog stadsjordbruken 53 000 hek-
tar mark och producerade så mycket som hälften av de grön-
saker som åts i landet, till detta bör tilläggas att Cuba har ett 
gynnsamt klimat för odling med möjlighet till produktion året 
runt (Faith 2006). Omvandlingen av jordbruket som säkrade 
livsmedelsförsörjningen förenklades av att landet sedan tidi-
gare upprättat en plan för självförsörjning i händelse av krig 
vilken sedan kunde rädda överlevnaden under den livsmedel-
skris som följde på Sovjetunionens kollaps. De snabba fram-
stegen har också varit ett resultat av den höga utbildningsnivån 
hos kubanska lantbrukare samt att resurser har satsats på for-
skning inom jordbruket (Strömdahl 2010 s47).
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genom restavfall från skogsindustrierna. År 1996 Beslutade 
Växjö kommun att de skulle bli fossilbränslefria och år 2010 
bestämde man att detta mål senast skulle nås 2030. Att om-
ställningen från fossila bränslen till lokal biomassa har varit 
ekonomiskt lönsam både för träindustrin, kommunen och 
privatpersoner har varit en stark orsak till att förändringen 
kunnat möjliggöras. Även politikernas intresse och prioritering 
av frågan har varit en förutsättning för att driva miljöarbetet 
i kommunen (Växjö kommun 2011, muntlig källa, Johnsson, 
2010-05-23).

4. Fallstudie 

Som fallstudie för denna uppsats har Växjö kommun under-
sökts. Detta val har gjorts då kommunen på flera sätt har ar-
betat för att minska beroendet av fossila bränslen. Fokus  är 
inriktat på det arbete som utförts i kommunen som rör as-
pekterna: energi och uppvärmning, transport samt livsmedel-
sproduktion. Undersökningsmaterialet består främst av styr-
dokumenten: Miljöprogram och Energiplan. Nedan följer en 
presentation av Växjö kommuns arbete, först översiktligt och 
sedan område för område.  

4.2 Europas grönaste stad
Växjö kallar sig själv Europas grönaste stad efter att BBC 
benämnt staden med dessa ord. Staden har haft framgångar 
med att minska utsläppen av fossila bränslen och arbetar fort-
satt med att förbättra den ekologiskt hållbara utvecklingen. 
Växjö har fått en rad utmärkelser för sitt arbete, varibland de 
2007 fick EU kommissionens pris för Europas bästa klimat-
kommun. Miljömedvetandet och miljöengagemanget i Växjö 
tog sin början redan under 1960- och 1970-talet då stadens 
sjöar var väldigt förorenade, miljöproblemet var väldigt påtag-
ligt för stadens invånare, vilket ledde till att man restaurerade 
sjöarna. 

Under 80-talet fortsatte miljöarbetet då Växjö blev en av 
de första städerna i Sverige som använde biomassa via fjär-
rvärmeverk för att producera värme och el. Initiativet var 
delvis grundat på de höjda bränslepriser som man erfarit under 
1970-talet. För att undvika att drabbas av förhöjda bränsle-
priser ville kommunen ha ett bränsle som var billigt och 
fanns tillgängligt lokalt, i Växjös fall fanns detta tillgängligt 

Bild 4. Fossilbränslefritt Växjö  
Bild 5. Miljöprogram för Växjö 
kommunBild 3. Växjös placering i landet
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4.3 Uppvärmning och energi 
Den största andelen förnybar energi inom Växjö kommun 
finns inom uppvärmningssektorn, där man använder sig av ett 
biobränsleeldat kraftvärmeverk. Inom uppvärmningssektorn är 
ca 90 % förnybart.  

VÄXJÖ MILJÖPROGRAM 
Det miljöprogram som godkändes år 2010 består av tre 
miljömål för Växjö kommun. Miljömålen består dels av över-
gripande mål som inte är tidssatta, dels består de av mål som är 
tidssatta fram till 2015, dessa rör antingen hela Växjö kommun 
eller enbart Växjö kommunkoncern. 
Ett utav Växjös miljömål benämns Fossibränslefritt Växjö, här 
presenteras som titeln antyder, medel för hur man ska kunna 
minska förbrukningen av fossila bränslen i Växjö.   

Övergripande mål 
•Kommunen skall sluta använda fossila bränslen
•Kommunen ska använda energi mer effektivt. 

Målen har sedan brutits ned till mål för 2015. De mål med 
störst koppling till energi användningen är:
 
• Energitillförseln ska minska med 15 % per invånare från 2008 
till 2015
• Förbrukningen av elenergi ska minska med minst 20 % per 
invånare från 1993 till 2015
• De fossila koldioxidutsläppen ska minska med minst 55 % 
per invånare till 2015 jämfört med 1993
• Den totala energianvändningen ska minska med 17 % i kom-
munkoncernens lokaler och bostäder, räknat från medelvärde 
åren 2003/2004 till 2015
• De fossila koldioxidutsläppen från kommunkoncernens 
transporter och service ska minska med minst 30 % från 1999 
till 2015 (Växjö kommun 2010 s13)

VÄXJÖ ENERGIPLAN 
De strategierna och åtgärder som presenteras i energiplanen 
är en nedbrytning av energi- och klimatmålen i kommunens 
miljöprogram. Under kapitlen Förnybar Energi och kapitlet Ef-
fektiv energi användning presenteras frågor som har med ener-
gianvändning att göra. 
I kapitlet Förnybar Energi presenteras det vilket form av förny-
bar energi som används i dagsläget. Nedan kommer en sam-
manfattning av den förnybara energianvändningen i Växjö:

Biobränslen 
Den största andelen av förnybar energi i Växjö kommun kom-
mer från kraftvärmeverket Sandviksverket. Här produceras 
både fjärrvärme, fjärrkyla samt el energieffektivt och miljövän-
ligt. Sandviksverket är tillhör det kommunala bolaget Växjö 
Energi AB (VEAB). 
Produktionen vid Sandvik består i dagsläget av ca en fjärdedel 
el och tre fjärdedelar värme. Den el som produceras motsvarar 
ca 25-30% av den årliga förbrukningen i Växjö stad.
Den värme som produceras motsvarar ca 90% av uppvärmnin-
gen i Växjö stad. 
 Råvaran till biobränslet består till största delen av avverkning-
srester från hyggen samt av spån och bark (89,9%) men även av 
torv (5,8%) och olja (4,3%). Anledningen till att man använder 
sig av torv, då det klassas som fossiltbränsle är för att det har 
bra förbränningsegenskaper. Under kalla vintrar har man fått 
öka mängden oljeeldning då kapaciteten för kraftvärmeverket 
inte räckt till.  För tillfället planerar man för att ytterligare ett 
kraftvärmeverk ”Sandviken 3”.  Anledningen är att folkmäng-
den i kommunen ökat och därmed även behovet av värme, kyla 
och el. En utbyggnad kommer medföra att elproduktionen vid 
Sandviksverken kommer öka till ca två tredjedelar av det maxi-
mala effektbehovet i Växjös elnät. Man kommer även kunna 
öka produktionen av fjärrkyla. Man producerar även fjär-
rvärme i fyra mindre närvärmeverk i Ingelstad, Rottne, Braås 
samt Lammhult. 

Bild 4. Fossilbränslefritt Växjö  
Bild 5. Miljöprogram för Växjö 
kommun
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 För att få ett slutet kretslopp återförs en stor del av askan från 
förbränningen till skogen.
Askan fungerar som växtnäring samt motverkar försurning. 
Idag återförs ca 50 % av askan till skogsmark målsättningen är 
att öka återföringen av aska till 80%.  

Solenergi
 Ett antal byggnader i Växjö kommun har solcellsanläggningar 
installerade i anslutning till sig. Exempel är Kungsmadskolan, 
Arabyskolan, kommunhuset och Östra Lugnets skola. När det 
gäller skolverksamheten försöker man integrera användningen 
av solceller i undervisningen. Växjös största solvärmeanläggn-
ing sitter på Simhallen, som ger 60 MWh per år.  År 2010 pro-
ducerades totalt 180 MWh el från solceller i Växjö. 
Kommunen har dock upplevt det som problematiskt att ta 
tillvara den solenergipotential som finns, då man upplevt drift-
problem med anläggningarna. Detta samt att Växjö befinner sig 
långt ner på solligan gör att det därför finns en viss skepsis mot 
solenergi i Växjö idag. 

Vindkraft
Växjö har för närvarande en vindbruksplan under antagande, 
där olika områden, lämpliga för vindkraftsetablering, pekats 
ut i kommunen. Ett privatägt vindkraftverk uppfördes i kom-
munen 2004, vilket producerar knappt 1 GWh årligen. Utöver 
det finns ett småskaligt urbant vindkraftverk på Teleborg som 
producerar ca15 MWh årligen. I dagsläget är
det flertalet vindkraftverk, som planeras att byggas inom kom-
munen.

Vattenkraft
I Växjö kommun finns 13 vattenkraftverk med en sammanlagd 
installerad effekt på 2,6 MW
och en normalproduktion på drygt 12 GWh.  Beroende på 
nederbörd varierar dock produktionen stort från år till år. År 
2010 beräknades produktionen till 20 GWh

Potentialen till utvinning av el från vattenkraft tas inte tillvara 
på i dagsläget. Det finns en del småskalig vattenkraft i Växjö 
som har potential att uppgraderas och utökas för att producera 
el. 

Biogas
Vid biogasanläggningen på Sundet i Växjö producerar tekniska 
förvaltningen biogas från avloppsslam. Under 2012 kommer 
dock matavfall att bli huvudsakligt substrat för biogasproduk-
tionen. All gas som produceras i dagsläget används inte till 
framställning av fordonsgas utan den största delen går till att 
försörja Sundet med el och värme.

Under 2010 producerades ca 2 GWh el och 2 GWh värme från 
biogas på Sundet. Utöver detta
producerades ca 500 MWh biogas att användas som fordons-
bränsle. Denna produktion
kommer att öka kraftigt de närmsta åren i och med den 
utökade hanteringen av avfall på
Sundet. Totalt handlar det om närmare 15 GWh till 2013.

Plushus
Även fast plushus inte är någon energikälla så innebär det en 
effektivisering av energi och nämns därför i sammanhanget. 
Man bör öka frekvensen av plushus vid utbyggnad av nya om-
råden.   

Övrigt
Växjö kommun är medvetna om att värme och energi pro-
ducerat från vind, sol och vattenkraft kommer bli ännu mer 
aktuellt i framtiden.  Då biobränslepriserna kommer att stiga 
och skogsråvaror skall kunna användas till fler ändamål. Man 
måste kunna hitta lösningar för hur fjärrvärme/närvärme går 
att kombinera med olika småskaliga förnybara energikällor. 
(Växjö kommun 2011)
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4.4 Transporter
Växjös kommuns minskade utsläpp av fossila bränslen har hit-
tills främst berott på att oljan för uppvärmning har ersatts med 
biobränsle. Vad gäller transporter är det svårare för kommunen 
att påverka, då kommunen inte har samma rådighet över trans-
porterna som över uppvärmningen. För att de fossila utsläppen 
skall minska krävs en effektivisering och förändringar i trans-
portsystem samt en ersättning av de fossila bränslena till förny-
bara bränslen. Kommunen måste underlätta för dem som vill 
transportera sig miljövänligt (Fossilbränslefritt Växjö, s6). 

VÄXJÖ MILJÖPROGRAM 
Det miljöprogram som godkändes år 2010 består av tre 
miljömål för Växjö kommun. Miljömålen består dels av över-
gripande mål som inte är tidssatta, dels består de av mål som är 
tidssatta fram till 2015, dessa rör antingen hela Växjö kommun 
eller enbart Växjö kommunkoncern. 
Ett utav Växjös miljömål benämns Fossibränslefritt Växjö, här 
presenteras som titeln antyder, medel för hur man ska kunna 
minska förbrukningen av fossila bränslen i Växjö.   

Övergripande mål 
•Kommunen skall sluta använda fossila bränslen
•Kommunen ska använda energi mer effektivt. 

Målen har sedan brutits ned till mål för 2015. De mål med 
störst koppling till trafiken är: 
•De fossila koldioxidutsläppen ska minska med minst 55 % 
per invånare till 2015 jämfört med 1993. Växjö ska vara fossil-
bränslefri kommun senast 2030. 
•Cykeltrafiken i Växjö stad ska öka med minst 20 % procent till 
2015 från 2004. 
•Kollektivtrafikresandet i stadstrafiken ska öka med minst 20% 
per stadsinvånare och i landsbygdstrafiken med minst 12 pro-
cent per länsinvånare från 2002 till 2015. 

•De fossila koldoxidutsläppen från kommunkoncernens trans-
porter och service ska minska med minst 30% från 1999 till 
2015. Kommunkoncernen ska vara fossilbränslefri 2020. 

Vidare åtar sig Växjö kommun att: 
•Minska kommunens varutransporter genom en samlastning-
scentral  
•Aktivt driva frågan om en biodrivmedelsfabrik i kommunen 
•I trafikplanering och underhåll göra det enkelt, attraktivt, 
tryggt och säkert att gå, cykla och resa kollektivt året om. 
(Växjö kommun, 2010 s9-11)

Hållbara transporter 
I Växjö kännetecknas arbetet med hållbara transporter i sam-
hällsplaneringen av följande hierarki:

1. I första hand ska transporter inte uppkomma
2. I andra hand ska man gå eller cykla
3. I tredje hand väljs kollektiva transporter
4. I fjärde hand väljs miljöfordon
5. I sista hand väljs andra fordon

De tre första stegen behandlas i Växjö kommuns transports-
trategi. Energiplanen som presenteras här nedan fokuserar på 
steg 4 och 5.

VÄXJÖ ENERGIPLAN  
De strategierna och åtgärder som presenteras i energiplanen 
är en nedbrytning av energi- och klimatmålen i kommunens 
miljöprogram. 
I kapitlet Förnybara drivmedel och energieffektiva transporter i 
Växjös energiplan behandlas frågor kring förnybara drivmedel 
och miljöfordon. 
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Sammanfattning av energiplanen i punktform 

•Distributionen av biogas inte är vad man önskar då det i kom-
munen enbart finns ett tankställe trots att kommunen premier-
at hållbara tankställen. 

•Biogasproduktionen på avfallsanläggningen Sundet som skall 
utöka sin biogasproduktion. 

• Stadens stadsbussar skall inom en snar framtid att börja köras 
på biogas. 

•Det finns planer på att bygga en förgasningsanläggning kop-
plat till det nya Sandvik 3, detta skulle vara en stor framgångs-
faktor för kommunen men kommer nog inte vara realitet förän 
om minst 10 år. 

•Kommunen skulle gärna se en ökad användning av elbilar, 
då det (2010) enbart finns en handfullregistrerade bilar inom 
kommunen. För att öka användningen av denna typ av hållbart 
fordon vill kommunen gå före och visa vägen genom att inför-
skaffa detta för bruk på kommunkoncernen. 

•För bidra till en ändrad attityd till miljöfordon vill man inte-
grera exempelvis elfordon i undervisningen i yrkesinriktade 
utbildningar.  (Växjö kommun, 2010, s27- 31)

Man nämner även att förnybara drivmedel inte bara är en fråga 
om klimatnytta utan att det även handlar om försörjningstryg-
ghet. I takt med att bensin- och dieselpriserna stiger blir
den ökade kostnaden något som på sikt kommer att slå mot 
kommunala verksamheter som vård, omsorg och teknisk ser-
vice. Av denna orsak blir energieffektiva fordon och fordon 
som går på förnybara drivmedel allt viktigare (Växjö kommun, 
2010, s27). 

4.5 Livsmedelsproduktion 
I Växjö miljöplan benämns ett mål Leva livet, här tas aspekter 
som rör konsumtion, produktion och avfallshantering upp. 
Man vill höja konsumtionen och produktionen av närproduc-
erade och/ eller ekologiska varor i kommunen samt göra av-
fallshanteringen mer hållbar.  

VÄXJÖ MILJÖPROGRAM
Här presenteras de övergripande målen 

•Kommunen ska ha en hållbar konsumtion av varor och tjän-
ster. 
•Kommunen ska ha en hållbar avfallshantering genom att 
avfall i första hand ej uppkommer, i andra hand återanvänds, i 
tredje hand materialåtervinns, i fjärde hand energiutvinns och i 
sista hand deponeras. 
Tidssatta mål kan sammanfattas

•Det ekologiska jordbruket ska utgöra minst 30 procent av 
jordbruksarealen 2015.

•De närproducerade och/eller de ekologiska livsmedelsinköpen 
ska tillsammans utgöra minst 45% av de totala livsmedel-
sinköpen till 2015, varav minst 20% ska vara närproducerat.
Växjö kommun åtar sig att: 

•Arbeta för måltider med lägre miljöpåverkan i de kommunala 
köken genom att köpa närproducerade och 

•Ekologiska livsmedel, minska svinnet, öka andelen grönt samt 
säsongsanpassa menyer

•Erbjuda insamling och återvinning av hushållens och verk-
samheternas matavfall för produktion av biogas
•Arbeta för hållbar upphandling samt köpa miljöanpassade 
varor och tjänster (Växjö kommun 2010 s9). 
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5. Avslutning 

Under denna rubrik presenteras en sammanfattning av arbe-
tets resultat utifrån de ställda frågeställningarna. Vidare pre-
senteras en diskussion som främst redogör för arbetets me-
todologiska för- och nackdelar.  

5.2 Resultat 

1. Vilka konsekvenser kan Peak Oil komma att medföra? 

Då det i dagsläget inte finns något alternativ till oljan med 
samma nettoenergivärde och energidensitet kommer antag-
ligen tillgången på energi att minska i framtiden. Då andelen 
nettoenergi bestämmer ett samhälles möjligheter till spe-
cialisering och därmed ett samhälles sociala och ekonomiska 
komplexitet, riskerar en minskad tillgång av olja leda till stora 
samhällsmässiga, ekonomiska och politiska konsekvenser. Hur 
allvarliga konsekvenserna blir är till stor del resultatet av till 
hur stor del samhället har förberett sig eller hur snabbt och 
effektivt det anpassar sig till de nya förutsättningarna. Tidiga 
åtgärder kommer innebära lägre samhällskostnader och sena 
anpassningar kommer leda till högre samhällskostnader.  En 
minskad tillgång på olja kan komma att leda till allvarliga 
konsekvenser inom ett flertal områden. Här nedan följer en 
sammanfattning av de aspekter som tagits upp i denna upp-
sats.  Transportsektorn är en av de huvudfunktioner som på ett 
direkt vis kommer att påverkas av en minskad tillgång på olja. 
Detta på grund av att energianvändningen inom transportsek-
torn nästan uteslutande domineras av fossila bränslen, liksom 
att effektiva substitut till fossila transportbränslen är svåra att 
finna, detta kommer att leda till en minskad rörlighet för både 
människor och gods.  Även industriella aktiviteter som an-

vänder sig av olja liksom uppvärmningen av byggnader kom-
mer påverkas direkt av Peak Oil.                                       
De direkta effekterna kommer i sin tur ge upphov till indirekta 
konsekvenser. Bland annat kommer jordbruket att påverkas, 
då fossila bränslen bland annat används vid produktion av 
gödningsmedel och bekämpningsmedel. Konsekvenser blir en 
minskad avkastning inom jordbruket vilket kommer medföra 
höjda livsmedelspriser och en ökad risk för livsmedels- och 
näringsbrist. Exempel på detta är den situation som Cuba up-
plevde under 1990-talet. Den minskade tillgången på olja och 
den minskade möjligheten att importera insatsvaror påverkade 
till en hög grad jordbruks- och livsmedelssektorn. Till följd av 
att jordbruksektorns höga beroende av fossila bränslen inte 
kunde tillgodoses drabbades landet av livsmedelsbrist och 
minskat kaloriintag. De förändrade förutsättningarna skapade 
incitament till förändring, vilket främst yttrade sig i en ökad 
lokal produktion av ekologiska livsmedel.                           
De minskade transportmöjligheterna kan på ett påtagligt vis 
komma att påverka handeln, främst kommer den globala ex-
porten och importen att beröras, vilket kan komma att leda 
till förändrade förutsättningar för dagens globala ekonomiska 
system. Som under 1970-talet kan stigande leverenskostnader 
samt produktionskostnader för varor och service komma att 
medföra konsekvenser för arbetsmarknaden samt för den 
ekonomiska tillväxten. En minskad nationalinkomst, lägre 
löner, negativt påverkad köpkraft samt en ökad arbetslöshet ut-
gör exempel på negativa konsekvenser. Detta riskerar att med-
föra att höja antalet människor i behov av statligt stöd, med en 
ökad belastning på samhällsystemet och den offentliga sektorn 
som följd. 
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2. Kan det arbete som genomförs i Växjö kommun för att minska 
utsläppen av fossila bränslen inom sektorerna uppvärmning och 
energi, livsmedelsproduktion samt transport, kunna förebygga de 
negativa konsekvenser som Peak Oil medför? 

Växjö kommun har under de senaste decennierna vidtagit flera 
åtgärder med syftet att minska kommunens sammanlagda ut-
släpp av fossila bränslen.  Detta har resulterat i att kommunen i 
dag har ett lägre utsläpp av växthusgaser än den genomsnittliga 
svenska kommunen. Minskningen är främst uppenbar inom 
uppvärmningssektorn, där 90 % av energianvändningen består 
av förnyelsebar energi. 

De åtgärder som kommunen hittills har vidtagit samt de mål 
kommunen satt upp för att ytterligare minska utsläppen av 
fossila bränslen bidrar till att minska beroendet av olja. Dessa 
åtgärder kommer därmed att antagligen bidra till att minska 
sårbarheten mot eventuella framtida oljeprishöjningar. 
Faktumet att Växjö kommun tidigt påbörjade arbetet med att 
minska användningen av fossila bränslen kan ses som positivt 
då en omställning mot ett fossilbränslefritt samhälle underlät-
tas ju tidigare arbetet påbörjas. Ju senare som en omställning 
äger rum, desto dyrare och mer komplicerat kommer det att 
bli. Växjö kommun har märkt att de investeringar som gjorts 
i förnybar energi har lönat sig ekonomiskt, både för kom-
mun och för privatpersoner liksom att det gynnat den lokala 
ekonomin. I takt med att bränslepriserna eventuellt stiger i 
framtiden kommer lönsamheten antagligen bli än mer uppen-
bar. 
Att möjlighet till alternativ energi i form av biomassa tillva-
ratas är positivt. Det är också positivt att kommunen satsar 
på övriga former av förnyelsebar energi i form av bland annat 
solpaneler och vindkraft. Kommunen uttrycker själv orsaken 
till detta i sin energiplan: faktumet att biobränslet kommer öka 
i pris i takt med att tillgången på olja minskar, gör investerin-
gar i övriga energikällor nödvändiga. En ökad energiproduk-

tion från övriga källor medför således att de framtida förhöjda 
bränslepriserna och därmed också biobränslepriserna kommer 
påverka kommunen allt mindre.  
Transportsektorn är det område där möjligheterna att bryta 
beroendet av olja visat sig svårast.  Trafiksektorn är också den 
sektor som kommer drabbas hårdast av Peak Oil då substitut 
till fossila bränslen är så pass svåra att finna. Kommunen har 
enbart viss möjlighet att påverka inom detta område. Växjö 
kommun uttrycker det som att de kan skapa förutsättningar till 
alternativa energislag, bland annat genom att införa tanksta-
tioner för alternativa bränslen och el, prioritera utbyggnad av 
cykel och gångvägar och förgå med gott exempel genom att låta 
kommunens bussar köra på biogas. Detta har visat sig lönsamt 
till en viss gräns. I slutändan är val av transport upp till med-
borgarna själva. 
Även fast Växjö kommun genomfört förändringar bland annat 
vad gäller energiproduktion kommer kommunen antagligen att 
erfara starka konsekvenser av ökade bränslepriser. Kommunen 
är liksom resterande landet en del av den globaliserade han-
deln. Många av de varor som konsumeras i kommunen kom-
mer från andra orter och länder liksom att kommunen är ber-
oende av de intäkter som de får in genom exempelvis export. I 
takt med att bränslepriserna ökar kommer dock produkter som 
transporterats långväga bli mindre lönsamma. Möjligheterna 
för kommunen att påverka marknadskrafterna vad rör dessa 
aspekter är relativt liten.
 De höjda bränslekostnaderna kommer även medföra att drif-
ten av konventionella jordbruk blir mindre lönsam. Genom 
miljömålet ”Leva livet” formulerar dock kommunen ambi-
tionen att gynna det lokala jordbruket, bland annat genom 
att köpa in lokalt och/ eller ekologiskt producerade varor till 
kommunkoncernen. Att gynna den ekologiska och lokalt pro-
ducerade odlingen nu kommer antagligen visa sig lönsamt i 
framtiden. Att investera ytterligare inom denna sektor för att 
göra livsmedelstillgångarna mindre sårbara skulle antagligen 
vara fördelaktigt. Angelägenheten i detta kan bland annat bely-
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sas genom exemplet Cuba, anledningen till att landet kunde 
anpassa sig till förutsättningar under 1990-talet i form av min-
skade livsmedelstillgångar, var att landet redan innan krisen 
redan upprättat en plan för självförsörjande jordbruk.    

3. Kan de åtgärder som vidtagits i Växjö kommun anses generellt 
applicerbara inom andra svenska kommuner?  

För att generella antaganden skall kunna göras utifrån en fall-
studie krävs det att det studerade fallet kan anses representa-
tivt. Detta är beroende av om fallet ingår i en bredare kategori 
av flera fall som liknar varandra. Fallet som studerats är en 
specifik svensk kommun. Det aktuella fallet kan å ena sidan 
anses representativt då förutsättningar i form av regler och 
lagstiftning för Växjö kommun är de samma som för övriga 
svenska kommuner. Å andra sidan skiljer förutsättningar 
bland annat vad gäller politisk styrning, företagsamhet samt 
miljömässiga och geografiska skillnader kommuner åt och 
medför till att minska deras gemensamma drag vilket kan göra 
möjligheten till generalisering svårare. 
Omställningsarbetet i Växjö har till stor del varit möjlig att 
genomföra på grund av att flera olika samhällsaktörer stött 
arbetet. Bland annat har de lokala politikerna utgjort en vik-
tig roll. Deras engagemang och intresse har varit och är en 
förutsättning då kommunen är en politiskt styrd organisation. 
Planmonopolet, att kommunen själv har haft möjlighet att 
besluta om hur förutsättningarna på platsen skall tillvaratas 
kan också ha varit en bidragande faktor i utvecklingen. Kom-
munens möjlighet att påverka på en decentraliserad nivå samt 
den lokala politiken är således också aspekter som medför 
att förutsättningarna från till kommun till kommun skiljer 
sig åt. Detta kan antingen försvåra respektive gynna arbetet 
mot minskade fossila bränsleutsläpp inom olika kommuner. 
Att ekonomiska incitament för att genomföra omställningen 
funnits har även det varit fördelaktigt i Växjö kommun. Både 
företag, industrier, kommunen samt kommuninvånare har 

tjänat ekonomisk på en övergång till förnyelsebar energi. Att 
dessa ekonomiska incitament finns är inte en självklarhet inom 
alla kommuner.  
Att anpassa energiproduktionen efter lokala förutsättningar 
är något som till stor del är generellt applicerbart. Växjö har 
valt att främst inrikta sig på energi och värmeproduktion via 
biomassa, då det är lönsamt utifrån kommunens förutsättnin-
gar. Då förutsättningarna till lokal energiförsörjning skiljer 
sig åt från område till område bör varje kommun utgå från 
sina specifika geografiska, miljömässiga och klimatmässiga 
förutsättningar. 
Växjö kommun har erfarit att en omställning till förnybara 
energikällor inom energi- och uppvärmningssektorn varit mer 
gynnsam att genomföra än en omställning inom transports-
ektorn. Kommunen motiverar detta själva med att de har stor 
rådighet över energi- och uppvärmningssektorn, bland annat 
på grund av att kommunens största kraftvärmeverk tillhör ett 
kommunalt energibolag. Att en lika påtaglig omställning inte 
ägt rum inom transportsektorn kan delvis förklaras av att kom-
munen inte har samma möjlighet att påverka detta område. 
Genom att skapa förutsättningar till alternativa energislag 
kan kommunen till en viss gräns påverka detta område, men i 
slutändan är upp till medborgarna själva att bestämma vilket 
färdmedel de väljer.  Att en övergång till förnyelsebara ener-
gikällor är svårare att genomföra inom transportsektorn än 
inom energi och uppvärmningssektorn kan till viss del ses som 
ett generellt problem. Detta på grund av att alternativa ener-
gikällor inom energi och värmesektorn anses mer lönsamma 
samt är lättare att finna än de substitut som finns för fossilt 
transportbränsle.
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5.3 Diskussion 
En svårighet med det valda ämnet har varit att få tag på infor-
mation som behandlar problematiken kring Peak Oil utifrån 
svenska förhållanden. Detta har lett till att främst interna-
tionella källor har undersökts och använts. De antaganden som 
gjorts angående hur samhället kan komma att påverkas av Peak 
Oil har således tenderat att bli ganska generella och översikt-
liga. Genom att använda information som utgått från svenska 
förhållanden skulle antagligen mer detaljerad och konkret in-
formation kring lokala förhållanden kommit fram, vilket gjort 
informationen lättare att undersöka i relation till Växjö kom-
mun. 
Då Peak Oil är ett komplext ämne som tangerar flera olika 
samhällsfunktioner har ämnet upplevts som svårt att avgränsa. 
Att fokus legat på flera områden har bidragit till att arbetet fått 
en bredd samt bidragit till en ökad förståelse kring hur olika 
samhällsfunktioner kan komma att påverka varandra, samt 
hur samhället i stort kan komma att påverkas i en situation av 
minskade oljetillgångar.  Att de olika fokusområdena behand-
lats översiktligt har dock även medfört att en djupare slutsats 
varit svår att genomföra. Ytterligare avgränsningar till ett färre 
antal ämnesområden skulle antagligen möjliggjort för en mer 
ingående analys. 
Fallstudien har baserats på empiriskt material i form av ener-
giplan och miljöprogram, att komplettera detta material med 
ytterligare kommunala styrdokument skulle antagligen bidragit 
till ytterligare information. Att använda andra empiriska källor 
i form av exempelvis intervjuer eller inventeringar skulle även 
det ha kompletterat den befintliga informationen och därmed 
möjligtvis lett till andra typer av resultat.   
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