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ENERGIFÖRSÖRJNING FÖREENERGIFÖRSÖRJNING FÖRE 
1900

Hemmen
Ved för uppvärmning och matlagning 
Talgljus och fotogenlampor används för belysning

Industri
Vattenkraft fås via vattenhjulVattenkraft fås via vattenhjul 
Ved eller kol ger via ångmaskinen kraft och möjlighet till 
transporter

Stadsmiljö
Samma som i hemmen 
Gasljus användes för stadsbelysning (Stockholm 1853)Gasljus användes för stadsbelysning (Stockholm 1853)



ENERGIFÖRSÖRJNING FÖREENERGIFÖRSÖRJNING FÖRE 
1900

Elektriskt ljus vid Marma sågverk år 1876 (Söderhamn) 
Mekaniska verkstäder använder ångmaskin eller 
vattenturbin för drift av maskinerna
Genom att ansluta generator fås elström för belysning
1890 talet järnverk massafabriker och pappersbruk1890-talet järnverk, massafabriker och pappersbruk 
bygger kraftverk för eldrift
1895 valsverket i Hofors blev det första större eldrivna 
valsverket i världen
Det statliga kraftverksbyggandet startade i början av 
1900-talet1900-talet



TIDIGT 1900-TAL

1900 hade vattenkraften gått förbi ångkraften som 
producent av elenergi
1906-1908 påbörjades kraftsverksbyggen i sydsvenska 
älvar (Lagan, Gullspångsälven, Mörrumsån och Helgeån)
1910-talet början för de största kraftstationerna (Lule älv1910-talet början för de största kraftstationerna (Lule älv 
och Indalsälven)



SÄKRA LANDETSSÄKRA LANDETS 
ENERGIFÖRSÖRJNING 1914 -

Två dimensioner:
Att bygga upp och behålla en långsiktig och strategiskt viktig 
industribransch 
Nationell självförsörjning inom energiområdet

Ledord var ”tillvarata landets naturtillgångar och tekniskaLedord var tillvarata landets naturtillgångar och tekniska 
förmåga”

hög tilltro till teknikens förmåga
t lö istora lösningar

nationellt övergripande projekt



ÄKÄRNKRAFT

Kärnkraften började utvecklas i Sverige i slutet av 1950-
talet, genom forskningsreaktorer, först på KTH, sedan i 
Studsvik
Sedan mitten av 1970-talet och fram till mitten av 1980-
talet byggdes tolv större reaktorer, i Barsebäck (2 st),talet byggdes tolv större reaktorer, i Barsebäck (2 st), 
Ringhals (4), Oscarshamn (3) och Forsmark (3). De i 
Barsebäck ställdes av år 1999 respektive år 2005
Kärnkraften svarar nu för nära hälften av elproduktionen iKärnkraften svarar nu för nära hälften av elproduktionen i 
Sverige



ENERGIPOLITIK UNDER EGEN RUBRIKENERGIPOLITIK UNDER EGEN RUBRIK 
1975- 1990

De stora oljekriserna under 1970-talet lyfte fram behovet 
av en övergripande svensk energipolitik
Detta innebar att programmet inriktades på hushållning 
med energi och planering för inte bara tillförsel utan även 
användning av energianvändning av energi
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ÅKLIMAT- OCH ENERGIMÅL

FN

FN: ΔTm < 2°C

EU (1990) 2020FN

EU

EU (1990): 2020 ⇒
CO2-ekv <80% 
20% Förnyelsebar energi
20% Effektivare energianvändning

SVERIGE

20% Effektivare energianvändning

S (1990): 2020 ⇒
CO2-ekv <60% 

NORRBOTTEN

BODEN

CO2 e 60%
50% Förnyelsebar energi
20% effektivare 
energianvändning/BNP-krona



ÅKLIMAT- OCH ENERGIMÅL

BD (2005): 2020 ⇒
25 % mindre energianvändning i lokaler (inte 
tung industri)g )
20% effektivare energianvändning/BNP-
krona i industrin
Ingen direktverkande el
20% effektivare energianvändning i

FN

EU 20% effektivare energianvändning i 
transportsektorn
20% ökning av förnyelsebar energiSVERIGE

Boden (2009):
17% minskning av energianvändningen i 
byggnader 
17% minskning av energianvändningen för

NORRBOTTEN

BODEN 17% minskning av energianvändningen för 
transporter

BODEN
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Å ÄÅTGÄRDER I BODEN TILL 2020

Fastigheter
Lägre energiförbrukning i kommunens fastighetsbestånd
Energiuppföljningssystem för att övervaka enskilda förbrukare
Motorvärmestolpar förses med energieffektiv 
Ventilationsaggregat ersätts med energieffektivare sådanaVentilationsaggregat ersätts med energieffektivare sådana 
Styr- och reglerutrustning för värme och ventilation kommer att 
ersätts med energieffektivare utrustning
Vid in esteringar ska kostnaden för prod ktens hela li slängdsVid investeringar ska kostnaden för produktens hela livslängds 
särskilt beaktas (LCC)
Befintliga belysningsanordningar ersätts med energieffektivare 
ådsådana

Köpa in eller hyra energieffektiva byggnader



Å ÄÅTGÄRDER I BODEN TILL 2020

Transporter
Investera i den egna biogasanläggningen för att uppnå en ökad 

d kti bi ilk k ä d d i d l tillproduktion av biogas, vilken kan användas som drivmedel till 
fordon.
Öka antalet biogasdrivna bussar från 2 stycken (år 2010) till 10 
t k (å 2014) Mi k i f ilt b ä l d 100%stycken (år 2014). Minskning av fossilt bränsle med 100%

Bensin- och dieseldrivna bilar kommer i möjligaste mån att 
ersättas med bilar drivna av biogas. Bensin- och etanolbilar 
används idag.
Krav på miljödiesel
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Ö ÖÖKAD GLOBALISERING OCH RÖRLIGHET

Vi blir allt mer lika varandra kulturellt och livsstilsmässigt 
Nationsgränserna förlorar i betydelse.
Kompetens blir rörlig och utför arbete där arbete finns. Rätt 
kompetens till rätt pris ger effektivt resultat
Ökade krav på mänskliga rättigheter kan motverka ökad p g g
globalisering
Miljöpåverkan av t.ex. långa transporter och 
kvalitetsproblem kan motverka den ökade rörlighetenp g

Konsekvenser
Individer kommer att få fler valmöjligheter och ställa större 
krav på tillgång på produkter och tjänsterkrav på tillgång på produkter och tjänster
Trenden leder också till ökade transporter, vilket medför 
ökad energianvändning



Ö Å ÅÖKANDE RÅVARUEFTERFRÅGAN I ASIEN

En snabb efterfrågeökning på olika former av råvaror
Den pågående byggboomen i Kina har lett till ökande priser 

å lj h tpå olja och cement
Höjda oljepriser innebär också höjda priser på andra 
energiintensiva produkter
Det finns i dagsläget inget som talar för att efterfrågan på 
råvaror i Asien kommer att minska

KonsekvenserKonsekvenser
Ökande oljepriser ökar efterfrågan på andra, alternativa 
energikällor
De som har möjlighet att ställa om till användning av andraDe som har möjlighet att ställa om till användning av andra 
energiformer kommer att göra det, vilket troligen kommer att 
innebära en ökade global efterfrågan på el



Ö ÅÖKAD MÅNGFALD I BEFOLKNINGEN

Sverige var för inte så länge sedan ett av världens mest 
homogena länder – ett folk, ett språk, en nationalstat, en 
statskyrka och stor villighet att inordna sig under nationellastatskyrka och stor villighet att inordna sig under nationella 
gemensamma projekt
Idag har vi en mångfald bland befolkningen ur flera 

kt D t b ä d ök d t i kaspekter. Den mest uppenbara är den ökande etniska 
mångfalden

Konsekvenser
En mer blandad befolkning kommer att ge en mer blandad 
energianvändning 
Medelhushållet kommer i allt mindre utsträckning att vara ett g
typiskt hushåll som man kan bedöma energianvändningen 
efter
Totalt sett kanske inte energianvändningen ökar, men g g ,
förbrukningsmönstren blir annorlunda och svårare att 
förutsäga



ETT MER JÄMSTÄLLT OCHETT MER JÄMSTÄLLT OCH  
KVINNOORIENTERAT SAMHÄLLE

Den självklara rollen som innebär att mannen är 
familjeförsörjaren och kvinnan ansvarig för hemmet är på väg 
att upplösasatt upplösas
Kvinnors makt och inflytande ökar markant
Marknaden inser också allt mer kvinnors kraft i form av 
köpkraft och arbetskraft
Det är kvinnor som svarar för majoriteten av familjernas 
inköpsbeslut. Bostadens storlek och standard har en direkt 
betydelse för energianvändningen

Konsekvenser
Vi kan inte säkert säga att kvinnors livsstil medför annanVi kan inte säkert säga att kvinnors livsstil medför annan 
energiförbrukning i hemmen än männens
Om vi däremot ser på beteenden utanför hemmet verkar 
denna trend leda till minskad energiförbrukningdenna trend leda till minskad energiförbrukning



FORTSATT URBANISERING

Allt fler människor och företag flyttar till storstäderna
Ungdomar blir delar av globala stammar, med likartade 
värderingar och livsstilarg
I Sverige blir centralorterna vinnare. Det lokala utbudet är 
tillräckligt stort för att skapa en egen attraktion som mindre 
kommuner har svårare att upprätthållapp
Vi väljer att bo kvar även om vi byter jobb, och att vi kanske 
rent av först väljer boendemiljö och därefter letar ett jobb

KonsekvenserKonsekvenser
På lång sikt kommer energiförbrukningen bli mer koncentrerad 
till de redan befolkningstäta områdena, medan den kommer 
att minska i mindre täta områdenatt minska i mindre täta områden
Samtidigt innebär det att energiförbrukningen per capita blir 
högre på dessa orter, eftersom viss basförbrukning ska delas 

fäav färre personer



ÄALLT FLER ÄLDRE

Medelåldern i samhället ökar
Det innebär att det sker en omfördelning av befolkningen

Konsekvenser
Gamla människor har ett ökat behov av funktioner som 
underlättar deras vardag. Det handlar dels om sådant som g
underlättar inköp, matlagning, hushållsskötsel
Dels handlar det om sådant som ökar tryggheten, såsom 
larm etc. Trygghets- och övervakningssystem kommer attlarm etc. Trygghets och övervakningssystem kommer att 
öka ytterligare i samband med att även riktigt gamla 
personer kommer att bo kvar hemma



ÖKADE KRAV PÅ FÖRTROENDEBASERAT OCH 
ETISKT BETEENDE I NÄRINGSLIV OCH 

FÖRVALTNING

Skandalerna har ökat både i antal och styrka det senaste 
decennierna
D tt h dfö t tt ä i k fö t d fö tDetta har medfört att människors förtroende för stora 
organisationer och makthavare har minskat

Konsekvenser
Hushållen är ofta mycket besvikna på energiföretagen och 
särskilt på elbolagen. Man skulle gärna byta både 
energileverantör och energisystem, men man upplever att g g y pp
man är maktlös
Detta medför en minskad lojalitet till leverantörer och man 
kommer att byta oftarey
Däremot kommer det troligen inte att ha någon långsiktig 
inverkan på energiförbrukningen i sig



ÖKAD INDIVIDUALISERING OCH MINSKADÖKAD INDIVIDUALISERING OCH MINSKAD 
LOJALITET

En av de viktigaste förändringarna i samhället är individens 
frigörande från det kollektiva
K t ä l llt ft ll å ikt hKonsumenterna växlar allt oftare mellan åsikter och 
beteenden

Konsekvenser
Vi får allt fler individuella krav och val
Den ökade individualiseringen tillsammans med minskad 
lojalitet medför att olika program för energibesparingar ellerlojalitet medför att olika program för energibesparingar eller 
för att förändra energianvändningen får svårare att lyckas. 
Lojaliteten räcker bara så länge det känns motiverat



FRÅN MATERIALISM TILLFRÅN MATERIALISM TILL 
POSTMATERIALISM

En allt större del av den västerländska befolkningen betonar 
vikten av upplevelser och personlig utveckling framför fler 
prylar och ökad materiell trygghetprylar och ökad materiell trygghet
Många yngre uppvisar värderingar som i allt väsentligt handlar 
om självförverkligande, snarare än tillhörighet
Många människor utvecklar ett förhållningssätt som bygger på 
att sanningarna snart blir utbytta och därför bör betraktas som 
tillfälliga tolkningar

Konsekvenser
De produkter och tjänster man levererar måste ha ett mycket 
större mått av känsla och upplevelse. Produkten är inte längre pp g
tillräcklig i sig
Hushållen kommer inte enbart använda energi för att säkra 
materiella behov, såsom mat och tak över huvudetmateriella behov, såsom mat och tak över huvudet



ÖÖKAD UPPLEVELSEJAKT

En ökande grupp söker upplevelser som ett led i personlig 
utveckling.
Vi tt ök t f k å kä l l l ä tVi ser ett ökat fokus på känslor, upplevelser, äventyr, 
andlighet och drömmar.
Vi ser en förskjutning från materiell till mental livskvalitet.

Konsekvenser
Nya apparater och system kommer att introduceras 
framöver och alla kräver god tillgång till elframöver och alla kräver god tillgång till el
Hushållen kommer att öka sin energiförbrukning genom att 
samtidigt köra värmemaskiner (alla ”vanliga” apparater) och 
kylmaskinerkylmaskiner



ÖÖKAT RESANDE

Vi reser allt längre bort och vi har alla lättare att resa idag än 
tidigare
R d t i di id li k fti tResandet individualiseras kraftigt

Konsekvenser
Ökat resande medför ökad energiförbrukningg g
Energiförbrukningen upplevs ligga utanför den enskildes 
ansvar – det är flygbolagens och rederiernas ansvar
Vi köper och använder våra bilar utan större tanke påVi köper och använder våra bilar utan större tanke på 
energiförbrukningen.
Den egna bekvämligheten kommer först



ÅNYA HUSHÅLLSSTRUKTURER

Hushållsstrukturerna ser annorlunda ut idag än de gjorde 
när folkhemmet byggdes
Skil ä h l t b föd d h j t ttSkilsmässor och senarelagt barnafödande har gjort att 
hushållen har blivit mer varierade än tidigare

Konsekvenser
Allt mer varierade hushåll och familjer som ofta är mognare i 
sina livsstilar och beteenden medför troligen en höjd 
energikonsumtion generellt sett. Men variationerna kommer g g
att vara stora



Ö ÄSTÖRRE BOSTÄDER

Vår bostäder blir större och vi får allt fler rum per person
Konsekvenser

Stora bostäder medför stor energiförbrukning, framför allt för 
uppvärmning 



Ö Å ÄÖKAT FOKUS PÅ HÄLSA I BOENDET

Under många år har vi minskat energiförbrukningen i 
bostäderna genom att göra dem tätare och bättre isolerade
E ö k d k k d tt ä tt i h fått ök dEn oönskad konsekvens av detta är att vi har fått ökade 
problem med mögel, fukt, radon och emissioner från 
byggmaterial

Konsekvenser
När det gäller inomhusklimatet är oftast ökad ventilation den 
enklaste och bästa metoden för att sanera t.ex. mögel eller g
radon. Ökad ventilation medför naturligtvis ökad 
energiförbrukning



Ö ÄFÖRBÄTTRADE KOMMUNIKATIONER

Man försöker bygga bort flaskhalsar i infrastrukturen för att 
underlätta den fria rörligheten för människor och varor

Konsekvenser
Förbättrade kommunikationer är tveeggat. Å ena sidan leder 
det till ökad energianvändning, eftersom vi lättare kan g g
använda kommunikationerna. Detta gäller främst fysisk 
infrastruktur, såsom nya vägar
Å andra sidan kan IT medföra att vi kan uträtta uppgifter ppg
utan att resa, vilket skulle minska energiförbrukningen



ÖKAD TEKNIKUTVECKLING OCH ÖKADÖKAD TEKNIKUTVECKLING OCH ÖKAD 
TEKNIKSPRIDNING I HUSHÅLLEN

Teknikutvecklingen i samhället ökar – allting teknifieras
En stor del av teknikspridningen i hushållen utgår från en 
ök d b k ä li h tökad bekvämlighet
Vi får teknikrelaterad stress och utbrändhet

Konsekvenser
Den ökade bekvämligheten medför ökad energianvändning 
och framför allt en ökad elanvändning



FORTSATT DATORISERING

Hela samhället fortsätter att datoriseras
Det medför ständig strömförbrukning
Även handeln via internet utvecklas, vilket bl.a. innebär 
ökade transporterna då varor lättare kan köpas från hela 
världen

Konsekvenser
Den ökade datoriseringen medför ökad elanvändning
Med smarta styrsystem finns möjlighet att bättre styraMed smarta styrsystem finns möjlighet att bättre styra 
framför allt värmesystem, vilket kan leda till lägre 
energiförbrukning för uppvärmning
Totalt sett skulle det kunna innebära en minskning avTotalt sett skulle det kunna innebära en minskning av 
energiförbrukningen



Ö ÄNYA TEKNIKER FÖR UPPVÄRMNING

Nya och fler tekniker för uppvärmning införs
Värmepumpar medför en effektivisering av 

i ä d i dfö k å tt l ä d ienergianvändningen, men medför också att elanvändningen 
ökar
Även fjärrvärmen ökar i omfattning

Konsekvenser
Nya tekniker för uppvärmning av bostäder kommer att 
medföra förändringar i energianvändningenmedföra förändringar i energianvändningen
Troligen påverkas inte nivån på energiförbrukningen 
nämnvärt, men väl förbrukningsmönstren



Ö ÖÖKADE MILJÖKRAV

Under några decennier har vi sett ständigt ökande miljökrav. 
Under senare år verkar dock denna trend ha stannat av
F å di h t ök k å t i låt i iFrån myndigheter ökas kraven på materialåtervinning
Vi kommer att få se allt fler produkter som är designade för 
minimerad miljöpåverkan, lätt materialåtervinning samt låg 
energiförbrukning

Konsekvenser
Om utvecklingen mot ökade miljökrav och ökadOm utvecklingen mot ökade miljökrav och ökad 
miljöanpassning av produkter fortsätter kommer det att på 
sikt innebära en minskad energiförbrukning i hushållen



”VEM BEHÖVER KÄRNKRAFT NÄR DET FINNSVEM BEHÖVER KÄRNKRAFT NÄR DET FINNS
ELEKTRICITET?”

Alla är eniga om att sopstationer, mobilantenner, 
kraftledningar, etc. är viktiga och behöver placeras 
någonstans men ingen vill ha dem i närheten av sin egennågonstans, men ingen vill ha dem i närheten av sin egen 
bostad
Detta handlar också om okunskap. Många människor vet 
h lt k lt fö lit i h täll dä fö f å ”Vhelt enkelt för lite om energi och ställer därför frågan ”Vem 
behöver kärnkraft när det finns elektricitet?”. Sambanden 
mellan olika företeelser är inte självklar

K kKonsekvenser
Plånboken regerar



ÖHÖGRE ENERGIPRISER

Priserna på energi ökar
Mycket talar för att åtminstone priserna på fossila bränslen 
k tt ök D t l d i i t tt ä dkommer att öka Det leder i sin tur att även andra 
energipriser ökar

Konsekvenser
Hushållen känner av ökade kostnader. Detta är troligen den 
starkaste påverkan för att minska energiförbrukningen
Dessa möjligheter är tydligare på landsbygd och i glesbygdDessa möjligheter är tydligare på landsbygd och i glesbygd 
än i storstäder


