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Mer än var femte människa på jorden saknar fortfarande 

tillgång till elektricitet.1  2,7 miljarder människor – mer än 

halva befolkningen i utvecklingsländerna – måste fortfa-

rande förlita sig på ved, jordbruksavfall, kodynga och andra 

lokalt tillgängliga bränslen när de ska laga sin mat.2  Det är 

både ineffektivt och hälsofarligt, särskilt drabbade är kvin-

nor och barn. En ökad tillgång till energi är ett måste för att 

världens fattiga ska kunna få sin rättmätiga del av utveckling 

och välstånd.  En trygg och säker energiförsörjning ger fler 

och bättre inkomstmöjligheter, och förutsättningar för en 

högre produktivitet. Energiförsörjningen har även avgö-

rande betydelse för hälsa, utbildning och jämställdhet.

   En analys av Världsbankens investeringar i fossil res-

pektive förnybar energi visar att valet av energikällor och 

energibärare spelar en stor roll för i vilken mån produktio-

nen bidrar till att göra mera energi tillgänglig för fattiga 

människor. Samt att den enskilt viktigaste faktorn för att ge 

flera människor tillgång till elektricitet är att det finns ett 

långsiktigt åtagande från regeringar och myndigheter om 

att elektrifieringen är en prioriterad utvecklingsfråga. 

Särskilt viktigt är det att stödja staten som den centrala ak-

tören för att planera och förankra en elektrifiering genom 

öppna processer och med brett folkligt deltagande.3  

   Siffror från Bank Information Center (BIC)4  visar att 

Världsbankens lån till fossila projekt ökat med 400 procent 

mellan 2006 och 2010 (från 1.5 miljarder till 6.6 miljarder 

USD) och att 2010 var ett rekordår vad gäller utlåning till 

kolkraftprojekt som uppgick till hela 4.4 miljarder USD.

   Sverige har ett omfattande kunskaps- och erfarenhets-

utbyte med Världsbanken och betraktar institutionen som 

en ledare i den globala kampen mot fattigdomen. Sveriges 

positiva syn på Världsbanken tog sig bl.a uttryck i det störs-

ta svenska bidraget någonsin i den senaste påfyllnaden av 

bankens fond för utlåning till de fattigaste länderna, IDA, 

under 2010. Sverige har åtagit sig att bidra med 7,4 miljarder 

kronor för kommande treåsperiod, vilket gör Sverige till det 

nionde största givarlandet . 

   Naturskyddsföreningen granskar i denna rapport vilket 

genomslag utvecklingen av Världsbankens  energipolicies 

och -riktlinjer har haft på investeringarna under det se-

naste årtiondet. Den övergripande slutsatsen är att den fi-

nansiering som går till fossila energislag, och som fortfa-

rande dominerar Världsbankens energiinvesteringar, i stort 

sett inte alls bidrar till förverkligandet av bankens uppdrag 

att bekämpa fattigdomen. Bankens kommande energistra-

tegi måste istället prioritera investeringar som bidrar till att 

fattiga människor får ökad tillgång till energi, och fokusera 

på kostnadseffektiva och miljövänliga tekniklösningar som 

ger positiva sociala effekter.   

   Naturskyddsföreningen anser att Världsbanken i sin nya 

energistrategi måste lägga fast principer och prioriteringar 

som mycket tydligare än tidigare kombinerar de övergripan-

de utvecklingsmålen med en glasklar inriktning på fattig-

domsbekämpning med hjälp av investeringar i fattiga män-

niskors tillgång till energi från hållbara energikällor. Strategin 

måste bygga på att maximera de effekter som just Världsbanken 

kan uppnå, på ett sätt som kompletterar investeringar och 

initiativ från andra institutioner, av stater och i de privata och 

ideella sektorerna. Detta kan Banken bl.a bidra till genom att 

ställa sig i spetsen för ”En grön energirevolution”som med 

hjälp av en global fond för feed-in tariffer inriktar sig direkt 

på att öka fattiga människors tillgång på förnybar energi från 

sol, vind och effektivare användning av biobränslen utifrån 

ett förslag från UN-DESA som Naturskyddsföreningen hel-

hjärtat stöder, denna idé beskrivs utförligt på sida 22.

Att  Sverige för närvarande innehar den nordisk/baltiska 

stolen i Världsbankens styrelse ger oss särskilt goda förut-

sättningar att påverka den nya strategin och vi hoppas att 

de rekommendationer som återfinns på sida 24 kommer att 

beaktas i policydiskussionerna i den nordisk/baltiska valk-

resten! 

Svante Axelsson, 

Generalsekreterare, Svenska Naturskyddsföreningen

Förord



Med ny energi

2

 

Världsbanken är världens enskilt största förmedlare av ut-

vecklingsbistånd. Att bekämpa fattigdomen står i centrum 

för Världsbankens uppdrag. Banken använder, enligt egen 

utsago, FN:s Millenniemål för utveckling6 som mål och 

måttstock för att mäta sina resultat.7 

En förutsättning för att miljarder människor ska kunna 

ta sig ur fattigdomen är att de får tillgång till ändamålsen-

liga och trygga energitjänster som de har råd med. Men inte 

minst beroende av klimatkrisen står Världsbanken nu även 

inför utmaningen att säkerställa att deras insatser för att 

öka fattiga människors tillgång till energi i största möjliga 

mån bygger på energikällor med en minimal klimat- och 

miljöpåverkan.

Den globala energianvändningen uppskattas komma att 

öka med 45 procent mellan 2006 och 2030. Industriländerna 

inom OECD väntas svara för bara 13 procent av den ök-

ningen, medan 87 procent antas äga rum i fattigare länder. 

Enligt samma scenario kommer de fattigare länderna, ut-

anför OECD, att svara för 97 procent av de ökade koldiox-

idutsläppen.8  

FN:s klimatkonvention erkänner tydligt utvecklingslän-

dernas rätt att öka sina utsläpp om det är nödvändigt för att 

tillgodose deras utvecklingsbehov.9  Men att tillhandahålla 

elektricitet för att tillgodose de grundläggande behoven hos 

alla människor som idag saknar tillgång till el skulle ändå 

bara öka världens elförbrukning med 2 procent, medan de 

globala koldioxidutsläppen skulle öka med en enda procent-

enhet.10 

Det är likväl angeläget att utvecklingsländerna i största 

möjliga mån kan tillgodose sina energibehov från källor som 

orsakar minsta möjliga utsläpp och andra miljöskador.  

 

Världsbanksgruppen (se Faktaruta 1) spelar en stor och 

växande roll som finansiär av investeringar utvecklingslän-

dernas energiproduktion och försörjning. Från att ha inves-

terat i storleksordningen 2 miljarder USD om året i början 

av 2000-talet har nivån de senaste åren stigit till ca 8 miljar-

der åren 2008-2009, och hela 13 miljarder 2010.

Men resultaten av investeringarna är otillfredsställande, 

ur ett fattigdomsperspektiv såväl som för miljön. Trots att 

banken under mer än ett årtionde lovat ökade satsningar på 

ren och förnybar energi och att tillhandahålla energitjäns-

ter till fattiga människor så görs merparten av investering-

arna fortfarande i fossila energikällor, och med kommersi-

ella och betalningsstarka kunder som främsta målgrupp.

2009 inledde Världsbanken en revidering av strategin för 

sina insatser inom energisektorn, och en ny energistrategi 

kommer att presenteras under 2011. Översynen innebär en 

viktig möjlighet för banken att styra om sina investeringar 

till förnybar energi med en tydlig inriktning på att tillgo-

dose fattiga människors behov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inledning

”Vårt uppdrag är att bekämpa fattigdomen, med pas-

sion och professionalism för bestående resultat, och att 

hjälpa människor hjälpa sig själva och sin miljö...”  

”Om oss” på Världsbankens hemsida5

Solpanel på taket till Kyainya förskola i Kenya. Foto: Solaraid
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Denna rapport granskar vilket genomslag utvecklingen av 

Världsbankens energirelaterade policies och riktlinjer har 

haft på investeringarna under det senaste årtiondet. Den 

övergripande slutsatsen är att den finansieringen som går 

till fossila energislag, och som fortfarande dominerar 

Världsbankens energiinvesteringar, i stort sett inte alls bi-

drar till förverkligandet av bankens uppdrag att bekämpa 

fattigdomen. Den nya strategin måste istället prioritera in-

vesteringar som bidrar till att fattiga människor får ökad 

tillgång till energi, och fokusera på kostnadseffektiva och 

miljövänliga tekniklösningar som ger positiva sociala ef-

fekter.

Faktaruta 1: Världsbanksgruppen 
 
Världsbanken bildades, liksom Internationella Valutafonden (IMF), som resultat av förhandlingar i Bretton 
Woods i USA 1944. Syftet var att de nya institutionerna skulle bidra till ekonomisk stabilitet och återuppbygg-
nad efter andra världskrigets slut. Världsbanken är idag egentligen samlingsnamnet för två institutioner: 

•	 The International Bank for Reconstruction and Development, IBRD, som ger lån på marknadsvillkor till 
medel- och låginkomstländer, och

•	 The International Development Association, IDA, som ger lån till låginkomstländer på ”mjuka” eller kon-
cessionella villkor. 

I Världsbanksgruppen ingår även den alltmer betydande International Finance Corporation, IFC, som finansie-
rar privata företags investeringar i utvecklingsländer. IBRD, IDA och IFC leds av en gemensam styrelse. De 
nordiska och baltiska länderna delar på en styrelsepost, som för närvarande (feb 2011) innehas av svenska 
Anna Brandt.
De mindre medlemmarna i gruppen är Multilateral Investment Guarantee Agency, MIGA , som tillhandahåller 
riskförsäkringar, och tvistlösningsmekanismen International Center for Settlement of Investment Disputes.

Barn på en skola i Malawi hälsar koordinatorn för ett solenergiprojekt 
välkommen. Projektet har bidragit till att skolan för första gången har 
tillgång till elektriskt ljus. Med det extra ljuset de får på kvällarna för-
bättras utbildningsmöjligheterna. Foto: Solaraid.
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Mellan åren 1800 och 2000 trettiodubblades energiförbruk-

ningen i världen. Under samma period ökade den samlade 

BNP för alla världens länder hundrafalt. Men trots all denna 

tillväxt lever fortfarande halva befolkningen i utvecklings-

länderna – 2,5 miljarder människor – under den globala 

fattigdomsgränsen på 2 dollar per person och dag.11  

Tillgången till energi är lika ojämlikt fördelad: en ge-

nomsnittlig svensk förbrukar mer energi än 30 personer i 

Bangladesh, eller 12 personer i Tanzania.12  För elförbruk-

ningen är det ännu värre: en svensk motsvarar där över 100 

innevånare i Bangladesh, och nästan 200 tanzanier. 

1,4 miljarder människor - mer än var femte människa på 

jorden - saknar fortfarande tillgång till elektricitet.14  

 I Afrika söder om Sahara har bara 30 procent av hushållen 

tillgång till elektricitet. För Sydasien är andelen 60-65 pro-

cent. Världsbanken konstaterar att om den nuvarande tren-

den består så kommer hälften av länderna i Afrika söder om 

Sahara ännu år 2050 inte att ha nått målet att ge alla tillgång 

till elektricitet, och antalet människor som inte har elektri-

citet kommer att fortsätta öka ända till 2030.15 

2,7 miljarder människor – mer än halva befolkningen i 

utvecklingsländerna – måste fortfarande förlita sig på ved, 

jordbruksavfall, kodynga och andra lokalt tillgängliga 

bränslen när de ska laga sin mat.16  Det är både ineffektivt 

och hälsofarligt, särskilt drabbade är kvinnor och barn. 

 

Energifattigdomen

2,7 miljarder människor måste fortfarande förlita sig på ved, jordbruksavfall, kodynga och andra lokalt tillgängliga bränslen när de ska laga sin mat. Det är 
både ineffektivt och hälsofarligt, särskilt drabbade är kvinnor och barn. Hesna Hana på bilden har i ett projekt, stöttat av Världsbanken i Bangladesh,  
kunnat införskaffa en biogasspis.
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Tillgång till energi är en avgörande faktor för människors 

välbefinnande. En trygg och säker energiförsörjning ger fler 

och bättre inkomstmöjligheter, och förutsättningar för en 

högre produktivitet. Energiförsörjningen har även avgö-

rande betydelse för hälsa, utbildning och jämställdhet. 

Många kvinnor och flickor använder flera timmar per dag 

för att samla bränsle till matlagning, tid som de istället 

skulle kunna använda till exempelvis skolgång eller arbete 

i jordbruk och andra produktiva sysselsättningar. Kvinnor 

och flickor är också särskilt utsatta för de luftföroreningar 

som orsakas av förbränningen, särskilt när matlagningen 

sker inomhus. Enligt WHO orsakar luftföroreningar inom-

hus 1,6 miljoner förtida dödsfall årligen. Det är lika många 

dödsfall som i tuberkulos, och fler än i malaria. Av dessa är 

59 procent kvinnor, och 900 000 barn under fem år.17 

 

Effekterna av den ojämlika energitillgången kan tydligt 

avläsas i statistiken. Länder med en låg förbrukning har 

mycket låga värden på FN:s index för mänsklig utveckling 

(HDI). Men för dessa länder leder en något högre energiför-

brukning till mycket betydande ökningar i HDI. Ökad till-

gång till energi är ett måste för att världens fattiga ska kunna 

få sin rättmätiga del av utveckling och välstånd. Om fattiga 

människors energibehov inte tas på allvar så minskar för-

utsättningarna för att bekämpa fattigdomen, liksom även 

att nå flera andra utvecklingsmål. För att kunna uppnå FN:s 

millenniemål att mellan 1990 och 2015 halvera andelen 

människor som lever i extrem fattigdom – på mindre än en 

dollar om dagen – måste ytterligare 395 miljoner människor 

få tillgång till elektricitet och en miljard till bättre  energi-

alternativ för matlagning, skriver OECD:s energiorgan IEA 

i sin senaste årsrapport.18 

 

Grafen visar hur FN:s index för mänsklig utveckling (HDI, Human Development index) ökar med tillgången på energi.  
Källa: World economic and social survey 2009, FN.
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Investeringsbehovet

Den rådgivande gruppen om energi och klimatförändring-

ar, som FN:s generalsekreterare tillsatte för att belysa frå-

gorna inför FN-konferensen om Millenniemålen 2010, kom 

i sin slutrapport19  fram till att omkring 35-40 miljarder 

USD behöver investeras årligen fram till 2030 för att uppnå 

målet om moderna energitjänster för att möta alla män-

niskors grundläggande energibehov.20 Cirka 15 av dessa 

miljarder antogs behöva ges som gåvobistånd för investe-

ringar och kapacitetsuppbyggnad i de minst utvecklade 

länderna. Resterande ca 20-25 miljarder behöver tillhanda-

hållas som lån för offentliga och privata investeringar, utö-

ver den finansiering som ändå kommer att finnas tillgäng-

lig utan särskilda insatser.

Investeringar på sammanlagt 700 miljarder dollar kan 

låta mycket, men som generalsekreteraren noterat utgör det 

bara 3 procent av de förväntade globala energiinvestering-

arna under samma 20-årsperiod.21  

”Så låt oss investera förnuftigt. Vi måste prioritera rätt,” 

konstaterar Ban Ki-Moon. FN:s generalförsamling har för 

övrigt utlyst 2012 som det ”Internationella året för hållbar 

energi åt alla”.22  

Investeringar i en effektivare energianvändning är också 

angelägna – för att få den tillgängliga energin att räcka läng-

re, minska energikostnaderna och minimera energianvänd-

ningens miljöpåverkan. Enligt FN-rapporten behöver låg-

inkomstländerna investera 30-35 miljarder USD om året i 

effektivisering, och medelinkomstländerna hela 140-170 

miljarder. Även dessa siffror gäller investeringar utöver bu-

siness as usual. Att effektivisera energianvändningen är 

vanligen lönsamt, konstaterar rapportförfattarna, men de 

kan kräva stora kapitalinsatser som betalar av sig först efter 

några år. För fattiga länder är problemet att kapitalkostna-

derna ofta är höga, och de behöver därför tillgång till finan-

siering på förmånligare villkor.

Montering av solceller på tak i Bangladesh. På lokalkontoret för företaget Grameen Shakti (sv. byenergi) strömmar beställningarna på nya små solcellssys-
tem för hemmet in efter skördarna då småbrukarna har lite extra pengar att spendera. Foto: Anders Friström
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Världsbankens utlåning till energisektorn låg under de för-

sta fem åren på 2000-talet omkring 2,4 miljarder USD per 

år, vilket var en tredjedel lägre än genomsnittet på 1990-

talet. På direkt initiativ från bankens styrelse lanserades 

2003 en plan för ökade investeringar i infrastruktur.  Planen 

bidrog till att bankens energifinansiering därefter ökat kraf-

tigt.23  Budgetåren 2008 och 2009 investerades 8,2 respek-

tive 8,3 miljarder USD – mer än en tredubbling jämfört med 

i början av decenniet. 2010 ökade investeringarna kraftigt, 

till 13 miljarder.24  

I de senaste årens siffror ingår även en ökande del av fi-

nansiering via Världsbanken till många nya klimatfonder. 

I mars 2010 hade 13 givare utlovat 6,1 miljarder USD i anslag 

till bankens Climate Investment Funds, CIF.25  Världsbanken 

administrerar dessutom 13 olika fonder för utsläppshandel, 

till ett sammanlagt värde av 2,3 miljarder USD.26 

Men de ökade investeringarna förklaras inte bara av att 

banken satsat på energi och klimat. De är även en spegling 

av Världsbanksgruppens kraftigt stigande omsättning. 

Mellan 2006 och 2009 nästan fördubblades den samlade 

utlåningen från de tre största institutionerna – IBRD, IDA 

och IFC – från 30 till 57,5 miljarder USD, för att 2010 hamna 

på över 70 miljarder. Energiinvesteringarnas andel av om-

sättningen har under perioden pendlat mellan 11 och 21 

procent.

Världsbankens energiportfölj
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Världsbanken har länge fått utstå skarp kritik för att deras 

finansiering på energiområdet alltför ensidigt gått till utvin-

ning, transport och användning av fossila bränslen. 

Förnybar energi och energieffektivisering stod i början av 

2000-talet bara för omkring 5 procent av investeringarna

Sedan FN:s toppmöte om hållbar utveckling, i 

Johannesburg 2002, inte lyckats enas om någon meningsfull 

strategi eller åtaganden för att öka tillgången på ren energi 

tog en mindre grupp länder ett initiativ som ledde fram till 

en internationell konferens om förnybar energi i Bonn 2004. 

Världsbanken deltog på konferensen, och lovade då att öka 

sina investeringar i ny förnybar energi (se förklaring i 

Faktaruta 2) och energieffektivisering med i genomsnitt 20 

procent per år under åren 2005-2009. Som utgångsvärde 

valde dock banken året 2001, vilket händelsevis var det 

bland de föregående tio åren då banken investerat allra 

minst i förnybar energi och effektivisering. Löftet innebar 

därför bara att investeringarna skulle öka till 520 miljoner 

USD 2009 – ett belopp som faktiskt låg under vad banken 

hade investerat år 2000.27 

Utlåningen till nya förnybara energikällor och energief-

fektiviseringen har lyckligtvis ökat betydligt mer än så, från 

i genomsnitt 750 miljoner per år 2005-07 till drygt 2,7 mil-

jarder per år under perioden 2008-2010. 

Investeringarna i storskalig vattenkraft ligger under 

samma perioder kring 500 miljoner per år, dock med stora 

variationer mellan de enskilda åren.28

Mer förnybar energi...

Naturgastankning i Bangladesh. Foto: Anders Friström
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Tabell: Världsbankens investeringar i fossil energi, förnybart och effektivisering, miljoner USD. Siffrorna inkluderar samfinansiering med Globala 
miljöfonden (GEF) och Världsbankens klimatfonder. Källa: Energy Data på http://go.worldbank.org/ERF9QNT660 den 11 mars 2011.
* Sammanräkning av investeringar i fossil energi från Mainhardt-Gibbs (2010).

Faktaruta 2: Nya förnybara energikällor 

Termen ”nya förnybara energikällor” avser i första hand:

•	 modern, effektiv och uthållig användning av biomassa
•	 vattenkraftverk som är mindre än 10 MW och som uppfyller WCDs riktlinjer
•	 geotermisk energi
•	 vindkraft
•	 solkraft och solvärme
•	 energi som utvinns ur tidvatten och havsvågor

Till de energikällor som kallas för förnybara, men som inte ingår i den nya definitionen, hör främst: 

•	 storskalig vattenkraft
•	 mindre vattenkraftverk som inte uppfyller WCD-kraven
•	 ineffektiv, icke-uthållig användning av biomassa

De nya förnybara energikällorna kan ha flera fördelar än att vara just förnybara. Det gäller kanske särskilt i  
utvecklingsländer där de kan bidra till att

•	 minska belastningen på kvinnor, som ofta får slita hårt för att samla ved och andra lokalt tillgänliga  
bränslen

•	 förbättra inomhusmiljön genom effektivare förbränning och mindre rök
•	 öka självförsörjningen för människor som idag betalar en stor del av sin inkomst för fotogen, batterier och 

stearin- eller vaxljus
•	 öka antalet arbetstillfällen i energisektorn
•	 minska den oförutsägbarhet som följer av kraftiga prissvängningar på fossila bränslen, och sårbarheten 

hos centraliserade system för energidistribution

Källa: The Future is Renewable – Declaration for Renewables 2004. Citizens United for Renewable Energy and 
Sustainability (CURES)

  

2006 2007 2008 2009 2010 
Energiutlåning 4653 3604 7545 8328 13013 

Fossil energi* 1505 1551 3137 3042 6577 

% av energiutlåningen 32 43 42 36 51 

Effektivisering 761 262 1192 1711 1771 

Nya förnybara 344 421 473 1571 1584 

% av energiutlåningen 23 19 22 39 26 

Storskalig vattenkraft 250 751 1007 177 284 

Andel investerad i tillgång 22 34 25 26 8 
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Bankens högsta årsnotering  för ny förnybar energi och ef-

fektivisering – 3,355 miljarder USD år 2010 – är bara mar-

ginellt högre än investeringen i ett enda av bankens senaste 

kolprojekt. 

Mellan 2006 och 2010 mer än fyrdubblades Världs-

banksgruppens utlåning till projekt baserade på fossila 

bränslen – från 1,5 miljarder till 6,6 miljarder USD. En del 

av den dramatiska ökningen har sin förklaring i Bankens 

lån 2010 på 3 miljarder dollar till Eskoms gigantiska kol-

kraftverk i Sydafrika, men även utan detta projekt har ut-

låningen till fossilprojekt fördubblats de senaste fem åren. 

En annan tydlig trend är den ökade utlåningen till just 

kolsektorn. År 2006 och 2007 svarade kolet för mindre än 

10 procent av finansieringen till fossilbaserade projekt. 2008 

och 2009 hade andelen ökat till 33 respektive 32 procent. 

Till följd av Eskom-lånet fördubblades denna andel, som för 

2010 landade på 67 procent.29  

Världsbankens stöd till kolbrytning har dock varit myck-

et litet under det senaste decenniet. När banken 2001 initie-

rade sin  Extractive Industries Review EIR – en oberoende 

översyn av bankens engagemang i olje-, gas- och gruvsekto-

rerna; se Faktaruta 3  – rådde i praktiken ett informellt stopp 

för all sådan finansiering. Sedan EIR presenterade sin rap-

port, med förslag på att stoppet permanentades, har ändå en 

viss utlåning fortsatt. Enligt Världsbanken motsvarar den 

dock bara 0,2 procent av energifinansieringen.30 

... men ännu mera fossil
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Faktaruta 3: Extractive Industries Review

För att bemöta en omfattande kritik utifrån tillsatte Världsbanken 2001 en oberoende granskning av bankens enga-
gemang i olje- kol och gruvindustrierna. Utvärderingen, Extractive Industries Review (EIR), leddes av Indonesiens 
tidigare miljöminister Emil Salim. Den grundläggande frågan att besvara var om Världsbankens stöd till dessa sekto-
rer kan vara förenlig med bankens övergripande mål om en hållbar utveckling och fattigdomsbekämpning.

Efter två års arbete kom EIR fram till att Världsbanken bör fortsätta stödja projekt inom dessa sektorer bara om 
ett antal strikta villkor är uppfyllda.31  Några av de viktigaste är:

Staten i det berörda landet eller länderna måste ha tillräcklig kapacitet och vilja att hantera de sociala, miljömäs-
siga och administrativa risker som projekten medför. Banken skall endast stödja projekt som gynnar alla berörda 
lokala grupper, inklusive urbefolkningar, kvinnor och områdets fattigaste, och dessa ska ha gett sitt uttryckliga med-
givande för projekten.

Reglerna för social utveckling och miljöskydd måste bli starkare än vad Banken kräver idag. Vissa av Bankens 
policies behöver revideras, andra kompletteras med nya krav och riktlinjer. Banken måste införa ett absolut stopp för 
stöd till projekt som  påverkar känslig natur, och ingen tvångsförflyttning av människor skall få förekomma. 

Banken måste integrera respekten för mänskliga rättigheter i alla sina policyområden, och anlita oberoende be-
dömare för att verifiera att mänskliga rättigheter respekteras i alla projekt. Banken skall inte engagera sig i projekt 
om ursprungsfolkens rätt att äga och kontrollera sina resurser inte är säkerställda. 

Slutligen måste Bankens utlåning fokuseras på en övergång till förnyelsebar energi, och till fossilgas som ett över-
gångsbränsle. Konkret rekommenderas banken:

•	 att avveckla all utlåning till oljeutvinning senast år 2008, och inte göra några ytterligare investeringar alls i 
kolbrytning

•	 att prioritera lån för utveckling av förnybara energikällor, projekt som minskar utsläpp, ren energiteknik, 
energieffektivisering och sparande

•	 att öka investeringarna i förnybar energi med 20 procent per år
 

I sitt formella svar på utredningen skrev Världsbankens ledning att bankens fortsatta engagemang i utvinningsindu-
strierna skulle bli mer selektivt och lägga större vikt vid fattiga människors behov, och vid att främja en ekonomiskt 
och miljömässigt hållbar utveckling. Banken skulle dock fortsätta att finansiera investeringar i både olje- och kolin-
dustrierna, med argumentet att banken då kan verka för att dessa industrier blir bättre på att ta miljöhänsyn och 
bidra till att minska fattigdomen. Men även om Banken ställde sig allmänt positiv till en bättre kontroll av utveck-
lingseffekter och miljöpåverkan, så avvisades de flesta av utvärderingens förslag på bindande regler – exempelvis 
om att berörda grupper först skall ge sitt medgivande till projekten – och förbud.32 
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Vem gynnas?

Hur återspeglas då Världsbankens uppdrag – att bidra till 

att bekämpa fattigdomen – i energiinvesteringarna? I hur 

stor utsträckning bidrar de till att ge fattiga människor till-

gång till de energitjänster de behöver för sitt välbefinnande 

och utveckling? Och har valet av energislag någon bety-

delse för utfallet?

Budgetåren 2000-2008 investerade Världsbanken, enligt 

egna uppgifter, sammanlagt 3,949 miljarder USD i projekt 

som syftade till att öka tillgången på energi för fattiga män-

niskor.33  Baserat på bankens egna beräkningsgrunder mot-

svarar det ca 20 procent av energiutlåningen.

Nästan hälften – 1,866 miljarder – avsåg att öka fattiga 

människors tillgång till elektricitet. Denna siffra får dock 

antas vara överdriven, eftersom banken räknar med att alla 

investeringar i ökad elproduktion i låginkomstländerna 

bidrar till att fattiga får ökad tillgång på el (för medelin-

komstländer räknas däremot enbart projekt som har ökad 

tillgång som direkt syfte).34  

Men för att avgöra om och när investeringar bidrar till 

ökad tillgång krävs en betydligt bättre analys. Några all-

mänt accepterade kriterier finns inte, men organisationen 

OilChange International har utifrån en rad olika källor 

(däribland Världsbanken) sammanställt och använt ett 

antal indikatorer:  

•	 Projekt som har som mål att ge ett antal låginkomst-

hushåll tillgång till nya energitjänster

•	 Projekt som ökar tillgången på energi för verksam-

heter som är viktiga för de fattiga, t ex skolor, hälso-

kliniker och telekommunikation

•	 Projekt som ökar tillförlitligheten i energiförsörj-

ningen i låginkomstområden eller till verksamheter 

som är viktiga för de fattiga

•	 Projekt som syftar till att göra energitjänster ekono-

miskt tillgängliga för fattiga människor, till exempel 

genom riktade subventioner

Ytterligare faktorer som indirekt kan indikera att fattiga 

människor får ökad tillgång till energi är när elnätet byggs 

ut till förstäder och landsbygdsområden, eller utbyggnad av 

energiförsörjningen i områden som inte är anslutna till 

elnätet.35 

 
Fossil energi till industrin... 
OilChange International publicerade i slutet av 2010 en 

granskning av Världsbankens finansiering av projekt base-

rad på fossil energi, utifrån perspektivet att tillgodose fat-

tiga människors behov av energi.36  Granskningen omfattar 

26 projekt inom utvinning av olja och gas (men ej kol), 

kraftproduktion och överföring samt sektorstöd. OilChange 

har här använt de ovan beskrivna indikatorerna, men även 

bett Världsbanken att redovisa sin egen bedömning projekt 

för projekt.

För energiportföljen i sin helhet anger Banken att 15 pro-

cent av investeringarna under åren 2009 och 2010 syftar till 

att öka tillgången till energi för fattiga människor. Delvis 

på grund av det stora Eskom-projektet, som inte har något 

sådant syfte, sjönk dock andelen från över 25 procent 2009 

till endast 7,7 procent 2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oljeutsläpp, Rukpokwu, Nigeria. Enligt miljöorganisationer och Nigerias re-
gering har mer än 9 miljoner fat råolja spridits via utsläpp i Nigerdeltat och  
drabbat  miljontals människors uppehälle. Foto: Oilwatch
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Världsbanken gör däremot själv bedömningen att inget av 

de kol- eller oljebaserade projekt man finansierat under 

dessa två år bidrar till att öka fattiga människors energitill-

gång. I samtliga fall där användarna av den producerade 

energin identifieras så rör det sig om industriella och kom-

mersiella användare. 

Vad gäller fossilgas anger Världsbanken att två projekt (i 

Bangladesh respektive Nigeria)bidrar till ökad energitill-

gång för fattiga människor. Bedömningen ifrågasätts dock 

av OilChanges utredare som pekar på att projekten syftar 

till att producera ytterligare elektricitet till befintliga stads-

nät, men att fattiga områden inte är anslutna till dessa nät 

och det inte ingår några åtgärder för att vidga kretsen av 

användare. 

... och förnybart till de fattiga
Endast inom den förnybara sektorn – vatten- och solkraft 

– finns projekt som såväl Banken som OilWatch’s utred are 

menar kommer att öka fattiga människors tillgång till  

energi.

Även om underlaget är begränsat till endast två år är 

trenden ändå tydlig: valet av energikällor och teknik har 

betydelse för vem som gynnas av investeringarna. En ökad 

satsning på förnybar energi har bättre förutsättningar att 

gynna fattiga människor, medan en avveckling av stöden 

till fossila energislag inte skulle medföra att fattiga grupper 

inte får tillgång till energi. 
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Världsbanken saknar idag en sammanhållen energistrategi. 

Bankens engagemang i energisektorn styrs istället av ett fler-

tal dokument av olika karaktär och varierande aktualitet.

Redan 1999 antog banken en specifik miljöstrategi för 

energisektorn, Fuel for Thought (FFT), som fortfarande gäl-

ler. Två år senare inarbetades huvudelementen från denna 

strategi dels i bankens bredare miljöstrategi Making 

Sustainable Commitments: An Environment Strategy for 

the World Bank, dels i programdokumentet The World Bank 

Group’s energy program: poverty alleviation, sustainability, 

and selectivity, ett som utgör en informell energistrategi.37 

Fuel for Thought slog fast att Världsbanken skulle driva 

på för en mer hållbar energianvändning, och tillsammans 

med låntagarländerna prioritera insatser vars bidrag till 

fattigdomsbekämpning och andra utvecklingsmål var tyd-

liga och omedelbara. Den satte däremot inte upp några 

kvantitativa mål eller tidtabeller för att omorientera ban-

kens energiinvesteringar, som då nästan uteslutande gick 

till fossil energi. Tyngdpunkten i dokumentet ligger sna-

rare på behovet av struktur- och policyreformer inom en-

ergisektorn, och inte minst för att öka utrymmet för aktörer 

inom den privata sektorn. 

Under samma period var Världsbanken föremål för skarp 

kritik för sin roll som finansiär och pådrivare dels för bygget 

av stora dammar (främst för vattenkraft och bevattning), 

dels inom gruvindustrin (inklusive utvinningen av kol, olja 

och gas). Tillsammans med Internationella naturvårdsu-

nionen (IUCN) tog banken initiativ till den oberoende 

Världskommissionen om dammar (WCD), som lämnade 

sin rapport i november 2001.38

  Några månader dessförinnan utsåg Världsbanken även 

en oberoende kommission med uppdrag att lämna rekom-

mendationer om bankens fortsatta engagemang i olje-,  

kol- och gruvindustrierna. Denna Extractive Industries 

Review (EIR) lämnade sin rapport i november 2003 (se  

faktaruta 3).39

Världsbankens svar på de båda rapporterna har det gemen-

samt att banken, samtidigt som den ställer sig bakom en del 

Världsbankens energipolicy

Cana Brava-dammen är en av sju dammar i Rio Tocantins i Brasilien. Dammen byggdes 2002 . Fortfarande väntar fler än 1 300 människor på ersättning för 
sin mark och på möjligheter till ett nytt liv. I Brasilien har fler än 1 miljon människor förlorat sin mark i samband med dammbyggen, ca 70 % av dem har  
aldrig fått någon kompensation för deras förlust. Foto: Anders Friström
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generella principer och slutsatser, avvisar några av de re-

kommendationer som skulle ha störst betydelse för fram-

tida projekt och prioriteringar – exempelvis kravet på att 

lokalbefolkningar ska ges möjlighet att ge sitt medgivande 

innan nya projekt startas.40  Rekommendationerna har 

också bara delvis integrerats i bankens policies inom res-

pektive sektor. 

Ineffektiva strategier
G8-mötet i skotska Gleneagles 2005 gav Världsbanken i 

uppdrag att, tillsammans med andra utvecklingsbanker, 

utarbeta ramverk för investeringar i renare och effektivare 

energiteknik och ökade investeringar i förnybar energi. 

Resultatet blev ett Investment Framework for Clean Energy 

and Development (CEIF);41  som presenterades 2006. 

Världs bankens tolkning av begreppet ”ren” energi innefat-

tar dock alltifrån nya kol- och gaskraftverk till kärnkraft 

och storskalig vattenkraft, och högsta prioritet läggs vid 

investeringar som är ”finansiellt attraktiva”. Ramverket 

betonar åter behovet av reformer – inklusive en utökad han-

del med utsläppsrätter – som syftar till att stimulera pri-

vata investeringar inom energisektorn. Naturskydds-

föreningen har dock, liksom många andra bedömare, pekat 

på att sådana strategier av sig själva inte är effektiva verktyg 

för att kanalisera resurser till fattiga länder eller att tillhan-

dahålla energi till resurssvaga grupper.42  Några månader 

efter lanseringen kompletterades Världsbankens dokument 

med en fördjupad analys av instrument och strategier för 

att öka fattiga människors tillgång till energi. Samtidigt som 

banken gör bedömningen att dess befintliga instrument är 

tillräckliga så föreslås att en handlingsplan behöver utarbe-

tas, med särskilt fokus på Afrika söder om Sahara.43 

2008 antog Världsbanken även ett strategiskt ramverk 

för utveckling och klimatförändringar Development and 

Climate Change: A Strategic Framework for the World Bank 

Group (DCCSF),44  och en Sustainable Infrastructure Action 

Plan (SIAP).45  

Fokus för DCCSF ligger på åtgärder för att minska kli-

matpåverkan, och på anpassning till klimatförändringar. 

Ramverket ska, med ägarländernas ord, hjälpa Världsbanken 

att fullfölja sitt centrala uppdrag att främja ekonomisk till-

växt och minska fattigdomen.46  

Genom DCCSF åtar sig banken nu att öka finansieringen 

av nya förnybara energikällor och effektivisering med i ge-

nomsnitt 30 procent per år. 

Samtidigt aviseras ökad finansiering för vattenkraft, utan 

hänvisning till WCD eller några andra nya riktlinjer annat 

än att klimatriskerna med dammarna ska analyseras. Med 

detta avses dock inte risken för att dammarna bidrar till 

klimatproblemen47  – tvärtom klassas vattenkraft som ”low-

carbon projects” – utan bara de risker som klimatföränd-

ringarna medför för dammarnas säkerhet och lönsamhet.  

Banken håller även öppet för fortsatt stöd till kolkraft, 

förutsatt:

•	 att projekten har påvisbara utvecklingseffekter, 

såsom ökad energisäkerhet, minskad elbrist eller 

ökad eltillgång för fattiga människor

•	 att stöd även ges för att utveckla projekt med mindre 

klimatpåverkan, och för att utreda möjligheter  

att tillgodose elbehov genom effektivisering och  

sparande

•	 att alla realistiska alternativ till den billigaste lösning-

en undersökts, och det saknas finansiering från gi-

vare för att täcka merkostnaden för dyrare alternativ

•	 att den mest klimatvänliga tillgängliga tekniken  

används, och 

•	 att metoder utvecklas för att räkna in externaliteter  

(t ex de ekonomiska konsekvenserna av miljöpåver-

kan) i analysen av projekt.48 

 

Kolprojekt kan till och med få stöd genom bankens Clean 

Technology Fund (CTF) – en uttalad klimatfond som även 

den lanserades 2008 – om investeringarna anses bidra till 

minskade utsläpp av växthusgaser (jämfört med konven-

tionella kolkraftverk) och kraftverken har ”beredskap” för 

koldioxidlagring.49  
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En ny energistrategi

Trots de 10 senaste årens strida ström av policydokument 

är Världsbanksgruppen nu i färd med att utarbeta en ny 

samlad strategi för sitt arbete inom energisektorn. I oktober 

2009 publicerades ett Energy Strategy Approach Paper 

(ESAP) som underlag för en rad regionala konsultationer, 

som hölls under första halvåret 2010.50  Ett utkast till ener-

gistrategin skulle ha offentliggjorts i oktober 2010, men i 

februari 2011 skriver banken att det kommer att presenteras 

först till senvåren.51 

Parallellt med energistrategin revideras även bankens mil-

jöstrategi från 2001.52  I augusti 2009 publicerades ett under-

lag till en första runda av konsultationer.53  Ett utkast till 

miljöstrategin ska presenteras i mitten av 2011.

Den strategi som föreslås i ESAP har två huvudsakliga mål:

•	 att öka tillgången och pålitligheten i energiförsörj-

ningen

•	 att bidra till en omställning mot miljömässigt mer 

hållbara energisystem I dessa två målsättningar koncentreras, enligt dokumentet, 

de centrala aspekterna av 1999 och 2001 års strategier. 

Banken konstaterar att universell tillgång till energi är ”en 

ouppnådd utmaning”, men utfäster sig bara att ”bemöda 

sig om” (strive to) att bidra till att världens fattiga får till-

gång till moderna energitjänster. Det är ett – milt uttryckt 

– föga utvärderingsbart mål.

ESAP hävdar i förbigående att målen i 2001 års energistra-

tegi om ökad tillgång till el, minskad koldioxidintensitet och 

minskad energiintensitet har uppnåtts. Men inte minst med 

tanke på att dokumentet slår fast att ”tillgången till mo-

derna och pålitliga energitjänster kommer att fortsätta vara 

första prioritet” så är resonemangen anmärkningsvärt fritt 

från reflektioner kring effekterna av de senaste tio årens 

investeringar för fattiga människors energitillgång i stort, 

och inte minst för själva fattigdomen. Dokumentet identi-

fierar dessutom ökade inkomster som den främsta strategin 

för att öka fattiga människors tillgång till energi. Detta stäm-

mer illa med de erfarenheter som dragits tidigare, såväl av 

andra internationella institutioner som i bankens egna ut-

värderingar.

Huset i en by i Uganda är resultatet av ett solenergiprojekt som drivits av 
elever från Chalmers i samarbete med Röda korset. Byn har haft problem 
med frekventa och ibland långvariga störningar på deras tidigare enda el-
källa, i form av en enda elkabel som kapas. Solpaneler har placerats på ta-
ket som producerar el till byborna så att de kan ladda sina mobiler för en 
liten slant. Energin som genereras driver även ett par datorer som finns i 
huset. Foto: Johan Persson

Elen  som genereras av solpanelen på taket används till att driva ett par 
datorer som installerats i huset och för att byborna mot en liten summa 
ska kunna ladda sina mobiltelefoner. Foto: Holger Jonasson
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Som den tidigare redovisade analysen av hur Världsbankens 

investeringar i fossil respektive förnybar energi visat, så 

spelar valet av energikällor och energibärare stor roll för i 

vilken mån produktionen bidrar till att göra mera energi 

tillgänglig för fattiga människor. 

Satsningar på fossileldad kondenskraft och storskalig 

vattenkraft tenderar att i första hand leverera ström till nä-

ringslivet – särskilt elintensiv industri och större företag – 

och till en urban medel- och överklass. Utvinning av fos-

sila bränslen är – liksom även vissa vattenkraftsprojekt – ofta 

inriktad på export snarare än på lokala behov. 

Världsbankens fortsatta investeringar i fossil energi och 

storskalig vattenkraft försvaras i huvudsak med två argu-

ment. Båda argumenten har hittills även fått stöd i den of-

ficiella svenska hållningen – se faktaruta 4.

Det första argumentet är att det är mottagarländernas 

prioriteringar som ska styra bankens utlåning. Och det är 

förvisso sant att utvecklingsländernas representanter i 

Världsbankens styrelse hittills har motsatt sig inskränk-

ningar i bankens möjligheter att finansiera fossilbaserade 

energiprojekt. Även delar av civilsamhället i utvecklings-

länderna argumenterar mot sådana bindande regler, då de 

uppfattas som att den rika världen inskränker fattiga län-

ders valmöjligheter på ett sätt som inte har stöd i FN:s kli-

matkonvention. De senares invändningar är dock snarast 

av formell art, eftersom dessa organisationer ändå vill se en 

snabb omstyrning av bankens investeringar till förnybar 

energi som bättre tillgodoser fattiga människors behov.

Det andra argumentet – som även anges som främsta skäl 

till utvecklingsländernas motstånd – handlar om att ökad 

energiproduktion och/eller energiexport är nödvändiga för 

att möjliggöra en ekonomisk tillväxt. Bakom detta ligger den 

så kallade ”trickle down”-tanken: att delar av ett växande 

välstånd i samhället i stort sipprar ner till samhällets lägre 

skikt. Fattiga människor antas gynnas genom att efterfrågan 

på varor och arbete ökar, och att staten får större resurser för 

att tillhandahålla utbildning, vård och andra tjänster. 

Men även i de fall sådana investeringar faktiskt bidrar till 

en tillväxt som även kommer de fattiga tillgodo (i avsnittet 

”utvinning för utveckling” diskuteras varför export av en-

ergiråvaror snarare hämmar tillväxt och utveckling), så är 

det inget som per automatik löserproblemen med tillgång 

till energi. 

Att fattiga människor får ökade inkomster är bara en 

bland flera förutsättningar för att de ska kunna öka sin en-

ergianvändning. Även om energi ofta är betydligt billigare 

än i industriländerna – en kWh el kostar i de flesta utveck-

lingsländer 20-30 öre – så räcker en inkomst strax över fat-

tigdomsstrecket ändå inte långt. Människor som bara har 

tillgång till el från generatorer och batterier betalar dess-

utom ofta mångdubbelt mer per kWh än de som är anslut-

na till elnätet.

En ökad betalningsförmåga är heller ingen universal-

lösning om man bor där utbudet av tillgängliga energitjäns-

ter är begränsat. Ökad tillgång till decentraliserade och 

småskaliga energilösningar är en viktig del i fattigdomsbe-

kämpningen, menar FN:s utvecklingsprogram UNDP.54 

International Energy Agency, IEA, menar att det behövs 

nya och riktade insatser för att fattiga människor ska kunna 

få sina energibehov tillgodosedda. Utan sådana insatser 

menar IEA att antalet människor som måste förlita sig på 

traditionella bränslen för sin matlagning kommer att öka, 

från 2,7 till 2,8 miljarder år 2030.  Antalet människor utan 

tillgång till el kommer bara att minska från 1,4 till 1,2 mil-

jarder.55 

Effektivare strategier
Även från Världsbanken själv finns behovet av medvetna 

satsningar och strategier för att öka människors tillgång till 

energi dokumenterat. En färsk analys av bankens investe-

ringar inom detta område beskriver satsningar på att ana-

lysera fattiga människor energibehov, och att utveckla ram-

verk, institutioner och metoder för riktade insatser. 

Elektrifiering av landsbygden, policyreformer för att ge stä-

Fattigdomsbekämpning som bieffekt eller mål?
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dernas fattiga tillgång till energi, och ett förnyat fokus på 

bränslen för matlagning pekas särskilt ut. Behovet av att i 

allmänhet öka energiproduktionen noteras, men står inte i 

centrum. Samtidigt noterar rapporten att det finns stora 

brister i uppföljningen och utvärderingen av många ener-

giprojekt, vilket gör det svårt att bedöma i vilken grad de 

främjar utveckling och bidrar till uppfyllelsen av millen-

niemålen.56  

En analys som Världsbanken låtit göra inför översynen av 

energistrategin kommer fram till att den enskilt viktigaste 

faktorn för att ge flera människor tillgång till elektricitet är 

att det finns ett långsiktigt åtagande från regeringar och 

myndigheter om att elektrifieringen är en prioriterad utveck-

lingsfråga. Rapporten pekar – kanske något förvån ande – 

särskilt på vikten av att stödja staten som den centrala aktö-

ren för att planera och förankra en elektrifiering genom 

öppna processer och med brett folkligt deltagande.57  

Det är därför angeläget att de resurser som Världsbanken 

förfogar över koncentreras på att finansiera insatser med ett 

tydligt fokus på utveckling och fattigdomsbekämpning. Att  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bygga ut elnäten till områden där få har möjlighet att kon-

sumera särskilt mycket el kan vara lönsamt på längre sikt, 

men ter sig knappast optimalt för en vinstdriven investe-

rare. Decentraliserade energilösningar, inklusive fristående 

elproduktion, är i många lägen det mer realistiska alterna-

tivet för landsbygden, men kan behöva stöd för att vidareut-

vecklas och anpassas till lokala förutsättningar. Riktade och 

tidsbegränsade subventioner kan skapa en kritisk massa som 

gör det möjligt att fortsätta utbyggnaden på mer marknads-

mässig bas. När fattiga människor får ökad tillgång till en-

ergi kan de också behöva stöd för att använda den produk-

tivt, och därmed få råd att betala för mer energitjänster.58  

Det är också angeläget att Världsbankens pengar används 

strategiskt, i betydelsen där de gör mest skillnad. Behovet 

av stora initiala investeringar är en faktor som bromsar 

utbyggnaden av förnybar energi, även om driftkostnaderna 

är låga och investeringarna lönsamma på längre sikt. 

Detsamma gäller för många lönsamma investeringar i ef-

fektivisering. Problemet är större i utvecklingsländer än hos 

oss, eftersom kostnaderna för att få tillgång till kapital ge-

nerellt är högre. Världsbanken, som kan erbjuda finansie-

ring på jämförelsevis förmånliga villkor, kan göra betydligt 

större skillnad här än genom att – som nu – investera mer-

parten av sina medel i olja, kol och gas.

Installering av solpanel på en klinik på ön Chole utanför Tanzanias kust.  
Foto: Solaraid

Ett nyinstallerat solenergisystem i en klinik på ön Chole utanför Tanzanias 
kust. Foto: Solaraid
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Faktaruta 4: Sveriges hållning

Sveriges regeringar har i huvudsak uttryckt sitt stöd till Världsbankens energiarbete under de senaste tio åren, och 
även försvarat beslut som inneburit grönt ljus för fortsatta storskaliga satsningar på fossil energi. Den socialde-
mokratiska regeringen gav sitt stöd till att Världsbanken 2004 avvisade EIR:s rekommendationer om att fasa ut 
finansieringen av olja och kol, Alliansregeringen opponerade sig heller inte mot lånet på över 3 miljarder USD, som 
banken beviljade 2010 till sydafrikanska Eskoms gigantiska kolkraftverk. Biståndsminister Gunilla Carlsson hänvi-
sade i en riksdagsdebatt till att en expertpanel givit sitt stöd till investeringen, på grundval av Världsbankens kri-
terier för när investeringar i kolkraft kan godtas. Ministern konstaterade samtidigt att det finns ”anledning att se 
över dessa kriterier i takt med att klimatvänliga alternativ effektiviseras och tillgängliggörs i större skala även för 
utvecklingsländer”. 59

Alliansregeringen skriver,  i 2010 års policy för miljö- och klimatfrågor i utvecklingssamarbetet, att god och 
säker tillgång till hållbara energilösningar spelar en viktig roll för att uppnå flera av Millenniemålen. Policyn slår 
fast: 

”Sverige ska verka för ökad tillgång till energi för människor i fattigdom och sträva efter ökad andel förnybar 
energi i utvecklingsländernas energisystem, ökad energieffektivisering och användning av teknik som minskar 
koldioxidutsläppen.”60  

Policyn medger ändå att Sverige kan fortsätta stödja investeringar i icke förnybar energi ”i de fall förnybar en-
ergi eller teknik som minskar koldioxidutsläppen inte är ett möjligt alternativ för att täcka behoven på kort sikt”. I 
sådana fall bör investeringen dock ske ”med den mest miljövänliga tekniken som är tillgänglig samt ha en tydlig 
målsättning att minska fattigdom”. Detta ligger i väl i linje med Världsbankens gällande policy – om än inte med 
dess praktik.

I mars 2011 antog regeringen en strategi för sitt stöd till Världsbanksgruppen. Energifrågorna behandlas här i 
avsnittet om miljö och klimat. Regeringen vill verka för att Världsbanken i högre grad integrerar miljö- och klimat-
hänsyn i sitt arbete inom olika sektorer – exempelvis energisektorn. Konkret nämns att finansieringen till förnybar 
energi och effektiviseringen bör öka, däremot sägs inget om att minska stödet till fossil energi eller att satsa mer 
på fattiga människors energibehov.61 

EU-parlamentet påpekade däremot i en resolution i början av 2011 att Världsbankens strategi ”särskilt bör upp-
märksamma frågan om hur tillgång till energi kan hjälpa människor att ta sig ur fattigdomen, samtidigt som man 
underlättar övergången till ett miljömässigt hållbart utvecklingsmönster på energiområdet.”62 



Med ny energi

20

Utvinning för utveckling?

Världsbanken motiverar sitt fortsatta stöd till utvinning av 

olja och gas med att det bidrar till att minska fattigdomen 

genom att generera ekonomisk tillväxt och exportinkom-

ster. Det här är ett antagande som har mycket svagt stöd i 

den historiska erfarenheten.

Länder med mycket naturresurser uppvisar tvärtom en 

genomsnittlig lägre tillväxt, och även sämre resultat på ett 

antal andra utvecklingsindikatorer, än länder med mindre 

naturrikedomar. I de oljeproducerande länderna inom 

OPEC minskade exempelvis BNP per capita med över en 

procent per år under de sista 35 åren av 1900-talet, medan 

den i andra utvecklingsländer ökade med 2,2 procent.63

Fenomenet går under många namn: resursernas förban-

nelse (the resource curse), rikedomsparadoxen (the para dox 

of plenty). Problemet är inte bara ett u-landsproblem: det 

är även känt som ”holländska sjukan” efter de svårigheter 

Nederländerna erfor sedan gas hittades i Nordsjön. Valutan 

stärktes av de nyfunna rikedomarna, med följden att expor-

ten från andra sektorer hämmades. 

Men särskilt i stater med redan svaga demokratiska in-

stitutioner bidrar stora intäkter från råvaruexport även till 

att göra den inhemska eliten oberoende av den ekonomiska 

och sociala utvecklingen inom andra sektorer. 

Råvarumarknader kännetecknas dessutom av stora pris-

fluktuationer, vilket gör exportinkomsterna osäkra. 

Resultatet har i flertalet oljeproducerande länder blivit 

starkt segregerade samhällen präglade av despoti och kor-

ruption, där ett fåtal frodas medan majoriteten hålls kvar i 

fattigdom. Den senaste tidens proteströrelser i många olje-

rika stater är delvis en reaktion mot detta.

Utvinningen av olja och gas kan även leda till miljöpro-

blem och sociala effekter som har en direkt negativ påverkan 

på fattiga människors levnadsvillkor. Den miljöförstöring 

som orsakats av oljeindustrins härjningar i Nigerdeltat, och 

de konflikter som följt i dess spår, hör till de mer kända ex-

emplen. Men runt om i världen drabbas lokal- och ur-

sprungsbefolkningar av en industri som söker sig till allt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mer känsliga miljöer och avlägsna trakter för att ersätta 

produktionen från sinande källor.64 

Därmed inte sagt att utvinning av olja, gas eller andra 

naturresurser inte kan ge övervägande positiva utvecklings-

effekter. Extractive Industries Review, EIR, underströk dock 

vikten av att de förutsättningar som krävs för att säker-

ställa sådana resultat måste finnas på plats innan 

Världsbanken och andra internationella finansinstitutioner 

investerar i utvinning. Det handlar om allt ifrån fullödiga 

konsekvensbeskrivningar och ekonomiska analyser som tar 

med kostnaderna för alla negativa effekter i beräkningarna, 

De största förbränningsaktiviteterna av restolja sker i Nigeria. 
Foto: Oilwatch
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till fungerande regelverk för miljöskydd, reellt inflytande 

från berörda befolkningar och mekanismer som gör att 

intäkterna verkligen kommer fattiga människor tillgodo. 

Hur svårt det kan vara att säkra positiva utvecklingsef-

fekter av investeringar i oljeutvinning har Världsbanken 

själv erfarenhet av från den oljepipeline genom Tchad och 

Kamerun som man var med och finansierade. Trots starka 

varningar från civilsamhällets organisationer skrev banken 

år 2000 ett avtal med Tchads regering om att en del av in-

täkterna skulle investeras i utbildning, hälsovård med mera. 

Överenskommelsen, som banken beskrev som ett föredöme, 

innebar även löpande samråd och övervakning. Men 2008 

kunde banken konstatera att oljeintäkterna främst tjänade 

till att stärka presidentens grepp över landet. Världsbanken 

drog sig ut projektet, och Tchad betalade tillbaka sina 

lån.65 

EIR argumenterade för att Världsbanken helt skulle fasa ut 

utlåningen till oljeutvinning, till förmån för energiinveste-

ringar som har bättre möjligheter att förbättra villkoren för 

fattiga människor. Men sedan EIR presenterade sina slut-

satser har Världsbanksgruppens investeringar i utvinnings-

industrierna nästan fördubblats, från 500-600 miljoner 

USD åren 2002-2003 till en miljard USD 2010. År 2010 gick 

tre fjärdedelar (731,5 miljoner USD) av dessa investeringar 

till olje- och gassektorn, och mindre än en femtedel till 

gruvindustrin. Knappt 90 miljoner investerades i att öka 

kapaciteten för att hantera policy, miljö och sociala frågor.66 

Av nästan en halv miljard som investerades i oljesektorn 

2009 gick drygt hälften till ett amerikanskt och ett brittiskt 

företag som bedriver offshore-utvinning av olja och gas i 

Ghana – en verksamhet med högst marginella, om ens 

några, lokala utvecklingseffekter.67 
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Världsbankens roll i ”en grön energirevolution”

”En grön energirevolution” kallas en strategi som istället 

inriktar sig direkt på att öka fattiga människors tillgång på 

förnybar energi från sol, vind och effektivare användning 

av biobränslen (se Faktaruta 5). 

Grundidén i förslaget, som lanserades i en FN-rapport 

2009, är kraftiga satsningar för att sänka priset på el och 

därigenom skapa en efterfrågeboom från fattiga människor. 

Det främsta verktyget är att införa garantipriser, eller feed-

in tariffs, för hållbar elproduktion. Garantipriser används 

redan i ett femtiotal länder och har bidragit till att kraftigt 

höja andelen förnybar el i bland annat Tyskland och 

Spanien. 

Förslaget förutsätter att det skapas kanaler för pengar från 

rika länder som kan subventionera mellanskillnaden mellan 

vad fattiga människor har råd att betala för el och vad nya 

elproducenter behöver få betalt för att våga investera.

Frågan är vilken roll Världsbanken skulle kunna spela i 

förhållande till ett sådant system?

Genom FN:s klimatkonvention har alla industriländer 

gjort ett bindande åtagande om att hjälpa fattigare länder 

med finansiering både för att ställa om till en klimatsmar-

tare utveckling, och för att anpassa sig till de klimatföränd-

ringar som ändå pågår. Åtagandet innebär även att indu-

striländerna måste bidra med nya pengar för dessa ändamål, 

så att de inte urholkar ländernas tidigare åtaganden om 

utvecklingsbistånd och annan finansiering.

Världsbankens finansiering härrör dock till största delen 

från anslag från de industrialiserade medlemsländernas 

biståndsbudgetar. Finansieringen sker dessutom nästan 

uteslutande i form av lån, vilket är en ytterst tvivelaktig 

form för att finansiera subventioner. 

Utöver den lånefinansiering som Världsbanken tillhan-

dahåller, så spelar banken även en betydande roll i kapaci-

tetsutveckling, i policydialoger med regeringar och andra 

institutioner, och som initiativtagare och pådrivare på en 

rad områden. Dessa roller är ibland välkomna, men ofta 

även ifrågasatta. Det gäller inte minst på klimatområdet, 

där såväl regeringar i Syd som större delen av det civila sam-

hället menar att Världsbanken ibland ges, men också själv-

mant tar på sig, roller som rätteligen bör ligga under klimat-

konventionens kontroll.

Likväl är Världsbankens inflytande på alla dessa områ-

den de facto betydande. Det är därför angeläget att det ka-

naliseras mot att understödja policies och initiativ som bi-

drar till att minska både energifattigdomen och den 

klimatpåverkan som orsakas av energianvändningen.

Naturskyddsföreningen har mot den bakgrunden upp-

manat Världsbanken att medverka till att en fond upprättas 

som kan förmedla stöd till program för utbyggnad av ny 

förnybar elproduktion baserat på garantipriser.68  

Solpanelsmodell som tagits fram i Zambia främst utvecklad för att användas 
av mindre företag. Foto: Solaraid
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Faktaruta 5: En energirevolution mot fattigdomen...? 

Priset är den helt avgörande faktorn för vem som får tillgång till energi, och hur mycket. I ett utvecklingsland 

där stora delar av befolkningen tjänar mindre än 15 kronor per dag är även ett typiskt energipris på 30 öre 

per kWh en stor begränsning. Även om 10 procent av inkomsten läggs på energi, så räcker det inte till mer än 

5 kWh per dag. 

Det jämförelsevis låga priset har länge varit en viktig drivkraft för investeringar i fossila energikällor. 

Industriländer använder numera koldioxidskatter och andra styrmedel som syftar till att utjämna prisskill-

naden och  göra de förnyelsebara alternativ mer konkurrenskraftiga. Men för fattiga människor är problemet 

att alls ha råd med den energi de behöver. Att höja priset på fossil energi skulle bara leda till att ännu fler män-

niskor blir helt utan. För utvecklingsländerna är det istället avgörande att den klimatvänliga energin kan bli 

billigare. 

”A Global Green New Deal” kallas ett FN-förslag om kraftiga satsningar för att sänka priset och öka till-

gången på förnybar energi från sol, vind och effektivare användning av biobränslen.

Grundidén förslaget, som lanserades 2009 i FN-rapporten ”Promoting Development, Saving the Planet”, 

är att skapa en efterfrågeboom på hållbar el till fattiga människor.69  Det främsta verktyget är att införa ga-

rantipriser, eller feed-in tariffs, för hållbar elproduktion. Garantipriser används redan i ett femtiotal länder 

och har bidragit till att kraftigt höja andelen förnybar el i bland annat Tyskland och Spanien.

Principen är att den som investerar i förnybar el garanteras att få sälja elen till överenskomna priser som 

gör att de kan räkna hem en vinst. Konsumentpriset sätts sedan på en nivå som gör att också fattiga män-

niskor har råd att betala. Skillnaden i pris subventioneras av industriländerna genom en särskild fond. Enligt 

FN:s uppskattning skulle det krävas ca 100 miljarder dollar årligen under 10-20 år för att pressa ner priserna 

till en nivå då subventionerna inte längre behövs.

FN-förslaget har flera egenskaper som borde göra det till en attraktiv strategi för de givarländer som måste 

bidra till att finansiera subventionerna:

•	 Betalning sker först då ny, förnybar energi faktiskt levereras. Det finns ingen risk för att pengar spen-

deras till ingen nytta.

•	 Stödet för subventionerna är tidsbegränsat. Ju snabbare kostnaderna för nya investeringar sjunker, 

desto snabbare försvinner också behovet av subventionerna.

•	 Sjunkande priser och ökad efterfrågan kommer också att skapa jobb och underlätta den nödvändiga 

energiomställningen i industriländerna.
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Världsbanken måste i sin nya energistrategi lägga fast prin-

ciper och prioriteringar som mycket tydligare än tidigare 

kombinerar de övergripande utvecklingsmålen med en glas-

klar inriktning på fattigdomsbekämpning med hjälp av 

investeringar i fattiga människors tillgång till energi från 

hållbara energikällor. Strategin måste bygga på att maxi-

mera de effekter som just Världsbanken kan uppnå, på ett 

sätt som kompletterar investeringar och initiativ från andra 

institutioner, av stater och i de privata och ideella sekto-

rerna.

Att Sverige för närvarande innehar den nordisk/baltiska 

stolen i Världsbankens exekutivstyrelse ger landet särskilt 

goda förutsättningar att påverka den nya strategin. 

Naturskyddsföreningen har redan, tillsammans med andra 

svenska organisationer, tagit initiativ till en dialog om en-

ergistrategin med den svenske exekutivdirektören.70  Sverige 

bör först och främst, med utgångspunkt i de teman som 

diskuterats i denna rapport, driva på för att Världsbanken 

ska: 

•	 Prioritera investeringar som bidrar till att fattiga 

människor får ökad tillgång till energi, med fokus 

på kostnadseffektiva och miljövänliga tekniklös-

ningar som ger positiva sociala effekter. Att nå 700 

miljoner människor med rena, pålitliga och håll-

bara energitjänster anges som ett möjligt mål till år 

2021 i det strategiförslag som presenterats av en 

grupp internationella utvecklings- och miljöorga-

nisationer.71 

•	 Införa krav på att alla energiprojekt ska analysera, 

följa upp och rapportera hur projekten påverkar fat-

tiga människors tillgång till energi. Projektplanerna 

bör ange de tänkta målgrupperna för den energi som 

ska produceras, och sätta upp mål för andelen fat-

tiga i målgruppen.

•	 Utvärdera – tillsammans med låntagarländer och i 

öppna och trovärdiga processer – olika energislag 

och teknologier, särskilt med avseende på hur tek-

nikvalen påverkar de mest fattiga och sårbara grup-

perna i samhället.

•	 Utveckla rutiner och metoder för att systematiskt 

följa upp hur fattigdomen påverkas av bankens en-

ergiinvesteringar.

•	 Avbryta alla finansiering till projekt baserade på 

fossila bränslen, såvida dessa inte har som sitt enda 

syfte att öka fattiga människors tillgång till energi.

•	 Öka utlåningen till förnybar energi med minst 40 

procent per år, och ”mainstreama” energieffektivi-

sering inom Världsbankens utlåning i alla sekto-

rer.

•	 Lägga större vikt vid att utveckla småskaliga och 

decentraliserade energilösningar, inklusive effektiv 

och miljövänlig elproduktion för områden som inte 

är anslutna till elnätet.

•	 Finansiera större vattenkraftsprojekt endast om de 

uppfyller de riktlinjer och kriterier som utarbetats 

av World Commission on Dams, WCD.

•	 Medverka till att det skapas en fond eller mekanism 

för att finansiera investeringar i utbyggnad av för-

nybar el med hjälp av subventionerade garantipriser 

till producenterna.

Rekommendationer till svenska beslutsfattare
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