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I svenska hem finns en lång rad ting som kräver elektricitet för att 
fungera. Antalet typer är stort och har ökat under årens lopp. Glödlam-
por och strykjärn hör till de äldsta, följt av dammsugare och kylskåp. 
Numera finns ett stort antal eldrivna apparater av olika slag, inte minst 
till följd av att datorer med kringutrustning blivit allmängods hos hus-
hållen. 

Den långsiktiga ökningen tycks stå i motsättning till de mål om 
bantning av energianvändningen, genom effektiviseringar eller bespa-
ringar, som framförs i samband med klimatpolitiken. Den första frågan 
jag vill reda ut här är om det verkligen är en motsättning med tanke på 
att svensk elproduktion domineras av klimatneutral vatten- och kärn-
kraft. Den andra frågan rör problemen som uppstår när man vill dra 
ned på konsumtionen i en tillväxt- och konsumtionskultur som vår. 

Figur 1. Elanvändningen i Sverige 1968–2006. TWh. 
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Eskilstuna: Energimyndigheten. 
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Elanvändning för alla ändamål hos svenska hushåll stagnerade från 
mitten av 1980-talet i och med att utbyggnaden av elvärme avbröts. 
Elvärmen hade då ökat snabbt under ett decennium som en följd av en 

06 som vi har uppgifter om. Om 
vi ti

, säker och billig energibärare 
ed att den globala upp-

eciellt under de senaste tre åren, har 

ska ställa upp på energieffektiviseringar (bortsett från att slöseri alltid 

                                                

kraftig ökning av elproduktionen från nya kärnkraftverk 1972–1985, 
och sänkningen av elpriset i förhållande till oljepriset 1968–1982. Men 
1982 bröts denna pristrend och 1986 till och med försämrades elens 
attraktivitet när oljepriset sjönk. Samtidigt riktades kritik mot elvär-
men eftersom man kunde utnyttja fjärrvärme istället utan att behöva ta 
omvägen över el. El för uppvärmning har minskat något i permanent-
bostäder, bland annat till följd av konverteringsstöd, men antagligen 
har elvärme i fritidshus ökat så att minskningen varit ganska måttlig 
(en minskning från 24 till 20 TWh).1 

Om vi ser till hushållens förbrukning av el för andra ändamål – 
hushållsel – så har den ökat sakta men ihärdigt under samma tid, med 
undantag för de senaste åren 2004–20

ll hushållsel räknar den el som går till kollektiva ändamål i flerbo-
stadshus, det vill säga för belysning i trapphus, hissar, tvättmaskiner 
med mera, så utgör den cirka 15 procent av den totala elanvändningen 
i landet. Elvärmen tar likaså 15 procent av all elanvändning (jämförel-
sevis tar industrin 42 procent av all el). 

Varför ska man spara på el? 
Är detta ett problem? El är en ren, tyst
som passar för användning i hemmiljö. I och m
värmningen uppmärksammats, sp
energianvändningen hamnat i fokus. Men det beror på att elproduktio-
nen i många länder är baserad på kol och olja. Att förbränningen av 
fossila bränslen måste minska är de flesta överens om, men i Sverige 
baseras elproduktionen på vattenkraft och kärnkraft huvudsakligen, 
medan fossilbaserade kraftverk används endast korta perioder för att 
klara av topparna i elkonsumtionen. Så varför ska man spara på elen? 

Man kan ange flera anledningar till varför man som enskilt hushåll 

 
1  Beloppen för elvärmen är lägre i denna studie än i Energimyndighetens 

publikationer. Det beror, för det första, på att jag inte använder tempera-
turkorrigering och, för det andra, att tidsserien baseras på SCBs statistik. Det 
senare därför att jag vill ta med el för kollektiva ändamål i flerbostadshus i 
”hushållsel”, vilket Energimyndigheten inte gör. En sådan fördelning kan göras 
med hjälp av SCBs data. 
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är onödigt och medför utgifter till ingen nytta). En hör ihop med att 
även förnyelsebara elenergikällor har sina miljöproblem. 

På 1960-talet protesterade älvräddare mot förlusten av orörda vat-
tendrag. På 1970-talet protesterade kärnkraftsmotståndare mot utbygg-
naden av kärnkraft. Även om vattenkraften och kärnkraften byggdes ut 
som mest just under dessa decennier, ledde protesterna och debatten 
till 

ylskåp är ett exempel, dvs. kylskåp som är lika bra som 
de g

lar kan ersättas. 

att vi i praktiken fick ett utbyggnadsförbud på dessa energislag. 
Numera riktas uppmärksamheten på de mänskliga orsakerna till global 
uppvärmning till följd av att växthusgaser frigörs i anslutning till olika 
typer av aktiviteter. Möjligtvis kan detta leda till en omvärdering av 
gamla energikällor, men den dominerande inriktningen ligger på ener-
gieffektivisering. Andra sätt att producera elenergi, genom att utnyttja 
biobränslen eller vindkraft, växer snabbt nu, men de har också de sina 
miljöproblem. 

Inriktningen på att effektivisera elanvändningen ska ses mot denna 
bakgrund. Med effektivisering menas att behoven lämnas intakta me-
dan den energi som krävs för att tillfredsställa dessa behov minskar. 
Energisnålare k

amla, men som kräver mindre el för att fungera. Med elsparande 
brukar man mena att vi får dra ned på behoven och kvaliteten för att 
uppnå minskning i energianvändningen, såsom att strypa eltillförseln 
till lägenheten. 

Om användningen av el kan effektiviseras, det vill säga om vi kan 
få ut lika stor nytta med mindre elenergi, så kan något av flera mål 
uppnås: 

 
1. Kärnkraften kan avvecklas; 
2. Exportera till länder där el framställs med fossila bränslen; 

 3. Ladda elbilar så att bensinbi

eDe sv nska kärnkraftverken startades mellan 1972 och
niska ivslängden sattes till 40 år, vilket innebär att de
vecklas 2012–2025. Barsebäck 1 och 2 avvecklades 1999 respektive 
2005, så vi har 10 reaktorer kvar nu. Dessa genomgår 

 1985. Den tek-
l  borde börja av-

dock en moder-
nisering så att drifttiden förlängs till 60 år. Dessutom ökas kapaciteten 
genom effekthöjningar och ökad verkningsgrad så att den samman-
lagda produktionsförmågan hos kärnkraftverken blir större än den var 
före nedläggningen av Barsebäck! Idag svarar kärnkraften för cirka 65 
TWh av sammanlagt cirka 145 TWh el i Sverige, om några år kan den 

 15



 
 
 
 
 
 
 
 
KLIMATETS KRAV PÅ SAMHÄLLET 

vara 72 TWh.2 Att ersätta så mycket el på 13 år, 2032–2045 vid 60 års 
livslängd, blir svårt. Avveckling och ersättning behöver komma igång 
tidigare, till exempel 2022. 

Kärnkraften är inte ”modern” längre. Idag talar man om decentra-
liserad energi, som man kan likna vid Internet — många små enheter 
som

ades 
av ä

er av el producerad med fossila bräns-
len,

                                                

 är ihopkopplade — istället för de stora enheterna som genom sin 
odelbarhet gynnar koncentrerat ägande och genom sin potentiella far-
lighet ökar riskerna vid bland annat terrorangrepp. I denna kontrover-
siella fråga står vi inför ett vägval. Det är svårt att lämna kärnkrafts-
spåret inte bara för att ägare vill utnyttja sina investeringar, utan också 
för att kärnkraften ger billig el. Därför krävs ett politiskt beslut om ett 
avvecklingsdatum, så att investerare kan avveckla sin uppmärksamhet 
på ”modernisering” av kärnkraften. Om riksdagen hade förbjudit ef-
fekthöjningarna, hade ägarna blivit tvungna att se till hur avvecklingen 
skulle gå till. Det svenska elsystemet är dimensionerat så att produk-
tionen passar konsumtionen, i stort sett. Först när någon del av pro-
duktionen tas ur drift kommer producenterna att fundera på nybyggna-
tion. Vill man då avveckla kärnkraften måste den dörren stängas. 

Klimatförändringarna sätter kärnkraft (och vattenkraft) i nytt ljus. 
Global uppvärmning var inte ett miljöproblem som uppmärksamm

lvräddare eller kärnkraftsmotståndare. Man kan inte förebrå dem 
för det eftersom uppvärmningen tagit fart efter dessa strider, och kun-
skapen om uppvärmningen har förbättrats sedan dess. Men nu vet vi 
bättre och måste följaktligen anpassa synen på de olika energikällorna. 
Det betyder dock inte att vi ska glömma de ”gamla” miljöproblemen. 
Än så länge finns ett handlingsutrymme där vi slipper ställa det ena 
miljöproblemet mot det andra. 

När det gäller export av el till Danmark och Tyskland för att er-
sätta förbrukningen i dessa länd

 så kräver detta ett permanent kapacitetsöverskott på klimatneutral 
elproduktion i Sverige. Effektiviseringar i elanvändningen skulle då 
kunna skapa ett sådant utrymme. Förespråkarna för denna strategi 
hävdar att vi redan har ett nordiskt elsystem, eller till och med europe-
iskt, i och med att länderna är ihopkopplade genom ledningar och att 

 
2  Om effekthöjningar se <www.okg.se>, ”Om OKG”, ”Utveckling”; 

<www.vattenfall.se>, ”Ringhals”, ”Framtid”, och ”Forsmark”, ”Pågående pro-
jekt”, nedladdade 091006. Energimyndigheten (2007), Långsiktsprognos 2006 – 
enligt det nationella systemet för klimatrapportering. ER 2007:02. Energi-
myndigheten, Eskilstuna, s 74. 
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det är tillåtet att köpa el från andra länder. Men här finns något av en 
paradox: För att en dansk kommun eller en tysk bilfabrik skulle vilja 
köpa el från Sverige, måste det föreligga en prisskillnad — den 
svenska elen borde vara billigare. Det är den också, men om ledning-
arna mellan länderna och handeln över gränserna var större så att vi 
fick en riktig gemensam elmarknad, skulle priset jämnas ut. Då skulle 
intresset, i alla fall det strikt ekonomiska intresset, försvinna. Det är 
lätt att glömma bort att gammal teknik ofta är ekonomiskt överlägsen, 
att detta skapar spårbundenhet, och att en omställning av energisyste-
met i dess helhet kräver kollektiva beslut. Energin är politisk.3 

Den tredje strategin handlar om att bredda elanvändningen. Sveri-
ges bidrag till den globala uppvärmningen härrör från transportsektorn 
till 

are att ersätta när det gäller drivmedlen. Däremot kan man tänka 
sig 

itet för en successivt ökad användning av 

                                                

största delen: bilar, flyg, sjöfart. Av Sveriges utsläpp på 60 miljo-
ner ton koldioxid 2006, kom 20 miljoner ton från inhemska transporter 
och knappt 10 miljoner från flyg och sjöfart över gränserna. Medan 
utsläppen från de inhemska transporterna ökat endast marginellt 1996–
2006, har de internationella transporternas utsläpp fördubblats.4 Elbi-
lar, till att börja med hybrider som kombinerar bensin med el och se-
dermera mer eller mindre fullständiga elbilar, kan minska utsläppen. 
Elbilar kan laddas i vanliga eluttag eller på speciella laddningsställen. 
Elbilar kan också bli en intressant del av elsystemet, eftersom batteri-
erna kan utnyttjas som lagring av energi. De fordon som kan komma 
ifråga är personbilar. Att byta ut bilparken tar lång tid, av uppenbara 
skäl.  

Semester- och tjänsteresor med flyg eller båt till och från utlandet 
är svår

att delvis ersätta själva resandet med telemöten och videokonferen-
ser. Det är viktigt att människor träffas, även i tjänsten, men alla möten 
kräver inte fysisk närvaro, utan skulle kunna ske via teleledningar, 
datorer och annan hjälputrustning. Något motsvarande kan knappast 
sägas om semesterresor — den fysiska närvaron (och frånvaron från 
hemmet) är själva poängen med resorna, varför ”virtuella semestrar” 
torde vara något dödfött. 

Effektivisering av elanvändningen kan lämna utrymme för att ut-
nyttja elproduktionskapac

 
3  Jämför ”Reflektionen. Energiprofessor Björn Karlsson reflekterar över Sveriges 

höga elkonsumtion”, LiU:s hemsida. <http://www.liu.se/liu-nytt/arkiv/ 
 reflektionen/bjoka?sc=true&l=sv>, nedladdat 091006. 
4  Energiläget i siffror 2008. Eskilstuna: Energimyndigheten, tabell 2. 
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elbi

n fråga om teknik eller beteende? 
a är de ex-

lokaler släcka belys-

 
”Ela

 apparatur och belysning är också ett val som hus-
håll

                                                

lar. Detta ställer dock motstridiga krav på elpriset: Det ska vara 
högt för att stimulera elsnål teknik, men lägre än fossila drivmedel för 
att stimulera övergång till eldrivna bilar. Ett långsiktigt stigande elpris 
förmörkar framtidsutsikterna för elbilen. Energieffektiviseringar som 
kommer till stånd utan prishöjningar vore därför önskvärda. När det 
gäller telemöten som ersättning för tjänsteresor, har investeringar som 
drar ström (datorer, bredband) redan genomförts, både i arbetet och på 
fritiden. 

Är det e
Det finns faktisk möjlighet till effektivt användande. Otalig
empel på att enkla åtgärder, som att i industri
ningen eller dra ned på ventilationsfläktar på natten, eller stänga av 
datorer helt på kontoren efter arbetstid. Effektiviseringar på andra om-
råden kan då ge upphov till en större marginal mellan produktionska-
pacitet och konsumtion som kan utnyttjas på det ena eller andra sättet. 

Därför är det intressant att veta vad hushållens elkonsumtion ser 
ut, vad ökningen berott på och vilken besparingspotential som finns.

nvändning” kan betraktas som en rent teknisk fråga, en fråga om 
att byta ut gamla energikrävande kylskåp mot nya effektivare. De stu-
dier som gjorts av hushållens elförbrukning visar dock att variatio-
nerna är stora mellan individuella hushåll, trots att innehavet av utrust-
ning är likartad. Därför kan man betrakta elanvändning som en fråga 
om ”beteende”.5  

I själva verket är det tekniska och det sociala invävt varandra. In-
nehav av elektrisk

et gör, efter sina vanor och behov. Vilken utrustning som används 
är alltså inte bara en teknisk fråga utan också en fråga om andra fakto-
rer (bland annat bostadens utformning). Även användningen är ett spel 
mellan tekniska och sociala faktorer. Design av en dator eller en TV 
kan vara sådan att stand by är det normala, dvs. tillverkaren har tänkt 
sig att användaren inte vill stänga av helt och hållet, utan vill sätta på 
snabbt när som helst. Eller att vissa belysningsarmaturer är seriekopp-

 
5  Se till exempel: Lena Neij & Egil Öfverholm (2001), ”Strategies for improving 

energy efficiency”, i Building sustainable energy systems. Swedish experiences. 
Semida Silveira, editor. Eskilstuna: Energimyndigheten, s 301–334; Kirsten 
Gram-Hanssen (2004), ”Domestic electricity consumption—consumers and 
appliances”, The ecological economics of consumption. Reich & Røpke, editors. 
Cheltenham: Edward Elgar, s 132–150. 
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lade så att användaren sätter på sex eller åtta lampor samtidigt. På så 
vis finns påbjuden användning inbyggd i själva teknikens utformning. 
Varken tekniken eller beteendet är helt autonomt, och kan därför inte 
behandlas som separata ”faktorer” med varsitt liv som bara råkar 
krocka med varandra. Det finns något i användningen som är genuint 
socio-tekniskt. 

Därmed inte sagt att teknik och beteende är fullständigt integre-
rade. Dessutom varierar fördelningen mellan teknik och beteende be-
roen

t har stand by-funktioner blivit vanligare, i alla 
fall 

ns elförbrukning över en 20-årsperiod 
med

yl- 
och

                                                

de på graden av automatik i den elektriska utrustningen. Man kan 
göra en grov uppdelning efter grad av automatik, eller användarbero-
ende. Kriteriet är vem som sätter på och stänger av strömmen. Här kan 
man urskilja fyra kategorier: Ständigt på; Automatiska; Halvautoma-
tiska; och Manuella. 

En första kategori är då de som står ständigt på. Under decenni-
erna sedan 1970-tale

på TV-apparater och på datorer. Men det finns också småsaker 
som står på hela tiden såsom klockradio och transformatorer till halo-
genglödlampor. När det gäller datorer har jag själv mätt på olika dato-
rer att de drar ström även i avstängt läge, vilket innebär att man måste 
dra ur sladden eller skaffa grenuttag med vippkontakt för att få ström-
försörjningen att upphöra helt. 

Den andra kategorin är de automatiska apparaterna. För några år 
sedan undersökte jag hushålle

 fokus på kyl- och frysskåp, samt tvätt- och torkutrustning.6 Mel-
lan 1980 och 2000 ökade antalet kyl- och frysskåp (inklusive boxar) 
från 7,2 miljoner enheter till 9,7 miljoner (vissa hushåll har fler än en 
kyl eller frys). Dessutom ökade den genomsnittliga storleken hos dessa 
skåp. Trots detta sjönk den totala elenergiförbrukningen för hushållens 
kyl och frys från 4,8 till 4,5 TWh mellan samma år. Det berodde på att 
många äldre enheter hade bytts ut mot nyare, och de nyare är energief-
fektivare. Antagligen spelar energiklassmärkningen en roll som pådri-
vare här, och tillverkarnas uppmärksamhet på energiförbrukningen. 

Nu tillhör ju kyl och frys den elektriska apparatur som är automa-
tisk, i princip helt oberoende av de boendes hantering och vanor. K

 frysenheter styrs av en termostat som gör att aggregatet sätter 
igång och stängs av för att upprätthålla +8° eller –18°. En annan typ av 

 
6  Mats Bladh (2005), Hushållens elförbrukning. Utvecklingen totalt och i detalj 

1980–2000. Arbetsnotat 291. Linköping: Tema Teknik och social förändring, 
Linköpings universitet. 
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apparater är de som är halvautomatiska, de som sätts på av användaren 
men som stängs av automatiskt. Till denna kategori kan vi räkna tvätt- 
och torkmaskiner. 

Utvecklingen av dessa liknar den för kyl och frys, men på en lägre 
nivå. Innehav av och tillgång till tvättmaskin och någon form av eldri-
ven

darnas vanor och beteende för påsättning och avstäng-
ning

dela

lågener-
gilampor skulle medföra i besparing. Det visar sig att besparingarna i 

                                                

 torkanordning ökade. Mellan 1980 och 2000 förändrades samman-
sättningen så att torkskåpen minskade i antal medan torktumlarna 
ökade mer än skåpen minskade. Tvättmaskinerna genomgick ett tyd-
ligt skifte i storlek på 1990-talet, från 3-kilos till 5-kilos. Trots ökad 
tillgänglighet och större maskiner minskade den totala elåtgången från 
2,4 till 1,4 TWh. Även här är det den ökade energieffektiviteten som är 
avgörande. En bidragande orsak var att genomsnittlig tvättemperatur 
sänkts något. 

En fjärde kategori är den elektriska utrustning som är helt bero-
ende av använ

. Lampor tillhör i de flesta fall denna kategori, även om timers är 
ganska vanliga nuförtiden. Här vet vi inte något om utvecklingen se-
dan 1980 eller någon annan tidpunkt. Det vi har att tillgå är de el-
mätningar som letts av Statens energimyndighet. I dessa har man mätt 
användningen av i princip varje lampa (och all annan elektrisk utrust-
ning) hos 400 hushåll i Sverige under en månad eller ett år. Det blir ett 
mycket omfattande material att analysera eftersom elförbrukningen var 
tionde minut registrerades dygnet runt. Därför har jag utnyttjat materi-
alet på två sätt, dels i detalj hos nio hushåll, dels aggregerade uppgifter 
för alla (bortsett från de med mätfel).7 

Om den explorativa studien av nio hushåll kan man säga mycket. 
Låt mig få koncentrera mig på tre saker. För det första: lampor kan 

s in efter effekt, Watt. Lampor med låga Wattal hade en mycket 
längre brinntid än de med högre. Till stor del berodde det på att låg-
energilampor hade en brinntid på 4,2 timmar per dygn (korrigerat för 
årstid), vilket var dubbelt så lång tid som för lysrör (2,1 timmar) och 
mer än så jämfört med halogen och glödlampor (1,8 timmar).  

För det andra kan man med de data som elmätningarna resulterat i 
simulera vad en ersättning av halogen- och glödlampor med 

 
7  Mats Bladh & Helena Krantz (2008), ”Towards a bright future? Household’s use 

of electric light: A micro-level study”, Energy Policy 36 (2008), 3521–3530; 
Mats Bladh (2008), En lysande framtid? Om belysning i hemmen. Arbetsnotat 
331. Linköping: Tema Teknik och social förändring, Linköpings universitet. 
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elen

bo-

ergiförbrukning, visserligen varierar mellan de olika hushållen 
beroende på hur många lampor de har, hur många lågenergilampor de 
redan har och vilka vanor man har. Men besparingarna är ofta ganska 
stora, de ligger mellan 78 och 16 procent. Min gissning är att en re-
duktion med hälften är realistiskt för hushållssektorn i dess helhet. 
För det tredje var spridningen i nivå på elförbrukningen mycket stor 
mellan de nio hushållen. Det är också svårt att förklara dessa stora in-
dividuella skillnader med annan information, såsom storleken på 
staden, närvaro i hemmet, ålder på de som bor där, vanor som de 
framkommer i de intervjuer vi gjorde med mätta hushåll. Denna stora 
variation kommer också fram i aggregerade data. En liknande under-
sökning från Danmark visar också på en stor oförklarad variation 
mellan enskilda hushåll. 

Figur 2. Simulerad nivå på elförbrukningen när alla glödlampor ersatts 
av lysrörslampor, i procent av faktisk förbrukning, hos nio studerade 
hushåll. 

Källa: Egen bearbetning av elmätdata från Energimyndigheten. 
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Äts effektiviseringarna upp? 
I den vetenskapliga debatten kring energieffektivisering har man talat 
om ”rebound effect”, ungefär retureffekt på svenska.8 Man avser då att 
den besparing som görs medför utgiftsminskningar för hushållet som 
det kan använda för att öka sin konsumtion. Om vi först tänker på di-
rekt retureffekt, om vi då menar att lägre effekt på lamporna är intimt 
förknippad hos de boende med att ”nu har jag rätt att låta lampan stå 
på länge”, så finns inte mycket stöd för det i intervjuerna, och inte i 
analysen av användningen över längre tid av enskilda lampor. Man ska 
komma ihåg att endast en mindre andel av lamporna hade låga Wattal, 
bland annat var endast 8 procent var lågenergilampor. Om alla lampor 
skulle ersättas med lågenergilampor skulle antagligen brinntiden 
sjunka. Bland lamporna med låga Wattal fanns vanliga glödlampor och 
halogenlampor som användes som stämnings- eller bakgrundsbelys-
ning, en vanlig användning i svensk och nordisk ljuskultur. 

Nu är LED-lamporna på tapeten, lysdioderna. Dessa kan i en snar 
framtid erbjuda ett gott ljus med lampor på enbart 1 till 3 Watt. Re-
duktionen i elförbrukning skulle möjligtvis kunna bli än större än med 
lysrörslampor.9 Dessutom slipper man kvicksilvret som finns i lysrör 
och lågenergilampor. Men här finns risk för en annan slags retureffekt 
eftersom de LED som säljs idag har kompletterande användningsom-
råden, såsom slangar runt träden, eller dekorationsljus i trädgården 
eller på fasaden till jul.  

Det finns olika typer a retureffekt. Den direkta, att ett byte från 
glödlampa till lågenergilampa skulle medföra längre brinntid, den tror 
jag inte på. En annan retureffekt är att användning av elektrisk belys-
ning utvidgas till nya användningar– det finns risk för det, inte minst 
med tanke på de heminredningsprogram som sänds i TV där man säl-
lan eller aldrig tar upp energiaspekterna på belysningen.  

En tredje retureffekt hör samman med glödlampornas ineffektivi-
tet. Den större delen av den energi som tillförs glödlampan ger inte 

                                                 
8  För en översikt av forskningen om retureffekt, se R. Madlener & B. Alcott 

(2009), “Energy rebound and economic growth: A review of the main issues and 
research needs”, Energy, 34, 370-376.. 

9  Ett annat problem med lysrörslampan är att dess elektroniska omvandlare ger 
upphov till störande övertoner på lågspänningsnätet. En undersökning visar att 
nätpåverkan är ”ringa”. S. Rönnberg, M. Wahlberg, M. Bollen, M. Lundmark, J. 
Åkerlund, C. Boije (2009), Nätpåverkan av lågenergibelysning. Luleå: Luleå 
tekniska universitet. 
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ljus, utan spiller ut som värme från lampan. Under sommarhalvåret är 
detta ett slöseri, men under den kalla årstiden kan glödlamporna bidra 
till uppvärmningen. Man kan då hävda att den energibesparing som 
görs på lysrörs- och lysdiodlampor till någon del går förlorad i ökad 
värmetillförsel.  

Vi har här ett delikat problem med tanke på att ”passivhus” byggs 
på flera håll i Sverige. Ett passivhus saknar traditionell uppvärmning i 
form av fjärrvärme eller egen panna. Istället är huset välisolerat med 
tjocka väggar och fönster i söderläge, medan kroppsvärme och värme 
från elektriska apparater och lampor ska täcka värmebehovet (det kan 
dock finnas ett hjälpaggregat för värmeåtervinningen som tillför värme 
när det är extra kallt). I Lindås utanför Göteborg, där passivhus bygg-
des 2001, uppger ett par hushåll att de återgått från lysrörslampor till 
glödlampor just för att öka värmetillförseln.10 Nu håller glödlamporna 
på att fasas ut (se nedan) vilket gör att efter 2012 måste de boende i 
passivhus söka värme på annat sätt. Frågan är dock hur stor påverkan 
på rumstemperaturen glödlampornas värmeavgivning har. Enligt en 
brittisk beräkning sjunker tillförd värmeenergi med 2,7 procent när 
glödlampsbelysningen tänds.11 

En fjärde retureffekt, att ekonomiska besparingar på belysningsel 
ger utrymme för konsumtion av helt andra saker, är ett problem som 
kanske bara kan lösas med prishöjningar. Om du har sparat en tusen-
lapp genom energieffektivisering på ett år, vad är det som säger att 
denna tusenlapp skulle ligga oanvänd? Här kommer vi in på de stora 
frågorna om inkomst och konsumtion i allmänhet. Finns det konsum-
tion som inte medför belastning på miljön? 

Sociala förändringar och skillnader 
Något som inte uppmärksammats i den offentliga debatten om energi-
effektiviseringar är konsekvenserna av hur vi bor. Hushållsstrukturen – 
fördelningen av hushåll på antalet boende – har förändrats i en mycket 

                                                 
10  Charlotta Isaksson (2009), Uthålligt lärande om värmen? Domesticering av 

energiteknik i passivhus. Linköping Studies in Arts and Science 469. Linköping: 
Linköping universitet, s 110. 

11  MTP (2006), BNXS29: The heat replacement effect — thermal simulation of 
domestic lighting and appliances. Version 2.0. Market Transformation 
Programme <www.mtprog.com>, nedladdad 091006. Enligt Egil Öfverholm 
kommer Energimyndigheten att genomföra mätningar av värmeförlusterna 
(Hearing 30 september, 2009). 
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entydig riktning sedan andra världskriget. År 1945 utgjorde enperson-
shushållen 14 procent av alla hushåll. År 2007 utgjorde de hela 44 
procent. Ökningen har fortgått mellan varje folkräkningsår 1945–1990, 
och även därefter enligt hushållsbudgetundersökningarna. Ökat singel-
boende har konsekvenser för konsumtionen, inklusive konsumtionen 
av el, på grund av att samutnyttjande går förlorat. Om Sverige hade 
haft samma hushållsstruktur 2007 som 1980 skulle förbrukningen ha 
varit 0,34 TWh (12,5%) lägre än vad den var.  

Figur 3. Antalet hushåll (tusental) efter hushållsstorlek 1945–2007 
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Källor: Bostäder och boende 1985 (Bostadsstyrelsen, 1988), s 32; 
”Antal hushåll efter hushållsstorlek och tid 2007”, Hushållens eko-
nomi, SCB <www.ssd.scb.se> (090310). 
 
De uppgifter om hushållsstruktur som finns att tillgå för andra länder 
pekar på att Sverige är extremt, men också att de andra länderna går i 
samma riktning. I Grekland, exempelvis, ökade singelhushållen från 
15 till 21 procent mellan 1981 och 2001. I Ungern från 20 till 26 pro-
cent. Om Grekland skulle få den hushållsstruktur som Sverige har nu 
skulle dess elförbrukning för hushållsel öka med 1 TWh eller 36 pro-
cent, och i Ungern skulle den öka med 0,7 TWh eller 24 procent. Sett 
till den totala elförbrukningen i respektive land är det fråga om mått-
liga höjningar, men de kan vara i nivå med de energieffektiviseringar 
som kan uppnås med övergång till lysrörslampor. 

Ett par andra frågor man kan ställa sig till det material som elmät-
ningarna erbjuder är huruvida kön och ålder spelar roll för elförbruk-
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ningen. När det gäller ålder är tanken att äldre kan ha en lägre energi-
förbrukning. Något som talar för att äldre har lägre elkonsumtion är att 
de har lägre inkomst och därför tvingas hushålla med sina utgifter. De 
har vuxit upp under mer knappa förhållanden och kan tänkas skaffat 
sig snåla vanor som sitter i. Pensionärer flyttar ofta från större till 
mindre bostad. Det finns faktorer som talar emot att äldre har lägre 
konsumtion: Synen blir sämre och man kan därför behöva mer belys-
ning. De sover kortare tid på dygnet. De är hemma mer än de som ar-
betar. De har ofta äldre utrustning. 

Data från elmätningarna visar att de enpersonshushåll som är 65 år 
eller äldre och de tvåpersonshushåll där bägge är 65 år eller äldre, har 
en lägre elkonsumtion än en- och tvåpersonshushåll i åldern 18–64 år. 
De äldres konsumtion ligger på cirka 80 procent av de yngres (avse-
ende all hushållsel). 

När det gäller män jämfört med kvinnor har enbart enpersonshus-
håll studerats. Kvinnornas genomsnittliga elkonsumtion visar sig ligga 
på 87 procent av männens. De traditionella könsrollerna slår igenom i 
datamaterialet. Sålunda har kvinnliga hushåll högre elkonsumtion för 
kyl och frys, matlagning, disk och tvätt, medan männen har högre 
förbrukningsnivåer för stereo, TV och datorer. Eftersom detta är 
förbrukningen hos singelhushåll kan inte detta vara resultatet av för-
handlingar om arbetsdelning inom enskilda hushåll, utan måste vara 
fråga om könsidentitet på samhällelig nivå. 

Figur 4. Elförbrukning för belysning hos 36 enpersonshushåll i fler-
bostadshus. KWh/år. 
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Källa: Egen bearbetning av Energimyndighetens elmätningar. 
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Men det som överskuggar allt annat är de stora skillnaderna mellan 
enskilda hushåll. Spridningen är mycket stor mellan olika kvinnliga 
hushåll, mellan olika pensionärshushåll, mellan hushåll som bor i 
småhus – ja, överhuvudtaget alla de variabler som man kan dela in 
hushåll efter. 

Min tolkning är att de boende använder teknik, i detta fall lampor 
och annan elektrisk utrustning, de använder inte el. Den praktiska till-
varon i hemmet handlar om hushållsarbete och trivsel. Man använder 
spisen med mera för att laga mat, man sätter på en lampa för att läsa, 
och så vidare. Människorna har en direkt och praktisk relation till pry-
larna, inte till elförbrukningen. Elen är en input i lampor och apparater, 
någonting sekundärt eller indirekt. Det framgår också av våra inter-
vjuer, och av andra undersökningar, att många har som bäst en mycket 
ungefärlig uppfattning om sin elkonsumtion och om vad Watt och 
energi är för något. Därför blir konsumtionen ”irrationell”, eller 
slumpartad. Aktiviteten är rationell i förhållande till vad som ska upp-
nås praktiskt, ett lagat mål mat till exempel, men inte till vad som drar 
minst ström eller hur man hushållar med den. 

Därför kommer EUs direktiv om ekodesign att vara framgångsrikt. 
Ekodesign kan betraktas som ett stort projekt att främja energieffekti-
visering i EU-länderna. Det går ut på att fasa ut energislösande appa-
ratur. Till exempel ska glödlampor fasas ut under att antal år framöver 
med början i september i år. EU ställer också krav på digitalboxar, och 
man kommer så småningom att gå igenom hela sortimentet, och då 
inte bara för artiklar som används i hemmen utan även på andra stäl-
len. Eftersom utbudet av icke energieffektiva artiklar kommer att för-
svinna så småningom, kan ingen köpa dem, och då kommer slump-
faktorn att minska. Det som ändå kan hota framgången är att nya elekt-
riska artiklar kommer att bjudas ut. Vi har ju sett sådana komma tidi-
gare, såsom batteriladdare för mobiltelefoner, DVD-spelare, digital-
boxar och plasma-TV. Det finns inget skäl att tro att utbudet av nya 
elektriska konsumentprodukter kommer att minska i framtiden. 
Man brukar datera glödlampans ursprung till 1879 då Thomas Edison i 
USA tog sitt första patent. Det fanns dock andra som presenterade en 
glödlampa samtidigt, nämligen Joseph Swan i England, och det fanns 
föregångare som Heinrich Göbel i Tyskland 1854. Vad som är vikti-
gare än introduktionen är spridningen. Den kom till stånd under 1900-
talets första decennium när Edisons och Swans koltrådslampor ersattes 
av metalltrådslampor, där volfram var metallen. Energikvaliteten 
ökade markant — en metalltrådslampa förbrukade endast en tredjedel 
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av koltrådslampans effekt. Priset på glödlampor sjönk från 3:50 kronor 
1894 till 2:63 år 1908. De nya metalltrådslamporna kostade 5 kronor 
till att börja med men priset sjönk snabbt till 2 kronor 1912, och var då 
billigare än koltrådslamporna. Antalet metalltrådslampor ökade 
mycket snabbt, redan 1911 var de fler än koltrådslamporna i Stock-
holm. År 1927 såldes 8,2 miljoner metalltrådslampor, medan koltråds-
lamporna hade försvunnit.12 

Tabell 1. Utfasning av glödlampor enligt EUs ekodesign-direktiv. 
September 2009 Förbud mot alla matta och klara 100 W glödlampor 
September 2010 Förbud mot klara 75 W glödlampor 
September 2011 Förbud mot klara 60 W glödlampor 
September 2012 Förbud mot klara 40, 25 och 15 W glödlampor 
September 2013 Skärpta krav på lysrörs- och lysdiodlampor 
September 2016 Skärpta krav på halogenglödlampor 

Källa: Lampinfo <www.lampinfo.se>. EU-dokumentet från den 18 
mars 2009 finns på: <http://eurlex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc? 
smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=en&type_doc=Regulation&
an_doc=2009&nu_doc=0244>, nedladdat 091006. 
 
De nya lamporna kunde då framgångsrikt konkurrera med de gamla 
eftersom både inköpspris och driftkostnad sjönk. I våra dagar är det 
svårare för lysrörslampor och lysdiodlampor att konkurrera med 
glödlamporna. Prisspannet ligger ofta lägre för glödlamporna. Dess-
utom har vi vant oss vid glödlampans gulaktiga ljus. Det som utfas-
ningen åstadkommer är en forcering av övergången till energieffektiv 
belysning genom ett slags mjukt tvång. Egentligen är en lysrörslampa 
billigare totalt sett (inköpspris + elkostnad) redan idag. Den blir billi-
gare därför att det högre priset ska fördelas på en längre livstid, och 
därför att energikostnaden blir lägre.13 

                                                 

13  Mats Bladh (2007), El nära och långt borta. Perspektiv på tekniken 3. 
Linköping: Tema Teknik och social förändring, Linköpings universitet, s 15. 

12  Robert Friedel & Paul Israel (1986), Edison’s electric light. Biography of an 
invention. New Brunswick: Rutgers University Press, s 115ff; F. Körner (1928), 
Sveriges elektricitetsverksindustri. Stockholm: Svenska Elektricitetsverks-
föreningen, s 54–57. 
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Sammanfattning 
Hushållens elförbrukning, bortsett från elvärme, motsvarar 15 procent 
av landets totala elförbrukning. Hushållselen har ökat långsamt över 
tid, det kan bero på att antalet hushåll ökat, dels på grund av ökad 
folkmängd, dels för att hushållen blivit mindre. Svensk elproduktion 
är, i stort sett, klimatneutral eftersom den består mest av vattenkraft 
och kärnkraft. Men hushållen kan ändå bidra till att den globala upp-
värmningen hejdas genom inköp och användning av energieffektiv 
elektrisk utrustning. Den reduktion i elkonsumtion som uppnås kan 
användas för att ladda elbilar, som då successivt kan ersätta bensin-
drivna bilar. 

Det finns dock risk för retureffekter, dvs. att energieffektivisering 
ger upphov till förändrad användning så att effektivitetsvinsterna äts 
upp delvis. När det gäller kyl och frys, samt tvätt- och torkmaskiner, 
har elförbrukningen minskat trots att antalet apparater och storleken på 
dem ökat. Retureffekten har alltså varit begränsad för perioden 1980–
2000, så att stora effektiviseringsvinster kvarstår.  

Retureffekten har också diskuterats i relation till hushållens an-
vändning av belysning, den typ av elektrisk utrustning som är mest 
användarberoende. Det är aktuellt nu med tanke på den av EU beslu-
tade utfasningen av glödlampor. Att brinntider för lysrörslampor (låg-
energilampor) eller lysdiodlampor skulle öka bara därför effekten är 
lägre, är inte troligt. Men det är möjligt att användningen av belysning 
kan breddas när lysdioderna blir vanligare. De utformas för att place-
ras i trappsteg, i trädgård mm. som inte är vanligt idag. När man fasar 
ut glödlamporna 2009–2012 försvinner en värmekälla, vilket kan ge 
upphov till ökat värmebehov från värmesystemet. En fjärde mekanism 
som kan ge retureffekt är de pengar som sparas på energieffektivise-
ringen, hur används dessa pengar? Finns det konsumtion som inte är 
miljöskadlig? 
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