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Inledning och upplägg 

B A K G R U N D  O C H  S Y F T E  

Forskningsprogrammet ELAN drivs av Elforsk i samverkan med elföretagen, Energimyn-

digheten och Formas. Verksamheten är inriktad mot energirelevanta problemställningar i 

gränslandet mellan teknik och människors användning av tekniken. 

Syftet med detta uppdrag är att genom en översiktlig trendstudie beskriva viktiga faktorer 

som påverkar hushållens el- och energianvändningen i framtiden 

F R Å G E S T Ä L L N I N G  

Vi har utgått från följande frågeställning: 

 

 

 

R A P P O R T E N S  U P P L Ä G G  

Efter en kort inledning om omvärldsanalys omfattar rapporten beskrivning av 21 trender 

som vi anser har stor påverkan på hushållens el- och energianvändning. För varje trend 

anger vi namn, en beskrivning som förklarar trenden, samt trendens konsekvenser i all-

mänhet samt konsekvenser för frågeställningen. Vi söker exemplifiera och verifiera tren-

derna med källhänvisningar, illustrationer, etc. 

 

Allmänt om omvärldsanalys 
Viktiga strömningar i samhället kan ibland vara svårfångade, inte minst på grund av att vi 

lever med dem varje dag. Många av de förändringar som presenteras nedan kan tyckas 

vara självklara vilket är en positiv känsla. Känslan understryker nämligen att två viktiga 

kriterier är uppfyllda: tydlighet och långsiktighet.   

Beroende på vilket tidsperspektiv som anläggs bör strömningarna lyftas fram på olika 

sätt. Ofta innebär det korta perspektivet högre krav på precision och det längre perspekti-

vet högre krav på fantasifullhet. 

Det finns två begränsningar med trender och strömningarna som återkommer i alla fram-

tidsstudier: 

• De utgår ifrån nuet, vilket medför att mycket kan komma att förändras under de 

närmaste åren. 

• Det kan finnas många andra strömningar som inte tas med i beräkningen som 

kan komma att ha stor betydelse. 

Vilka faktorer och trender i omvärlden påverkar el- och ener-

gianvändningen i Sveriges hushåll de kommande decenniet? 
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T R E N D E R  –  V A D  Ä R  D E T ?  

Utgångspunkten för denna omvärldsanalys har utgjorts av en kartläggning av ett antal 

trender som vi tror påverkar framtiden för energianvändningen i Sverige. Med trend me-

nar vi en långsiktig och varaktig förändring i samhället inom till exempel ekonomi, demo-

grafi eller värderingar. Trend betyder förändring, riktning. Vi ser trender som mönster i ut-

vecklingen, som man kan definiera just nu och som kan utgöra en plattform för ett reso-

nemang kring framtiden. 

Vi har främst sökt trender och förändringar i omvärlden (se Figur 2). 

Varje enskild trend uppträder inte isolerat utan återfinns i ett sampel med andra trender. 

En del trender utgör drivkrafter för andra trender och samspelet dem emellan är ofta 

komplext. Vår ambition är inte att beskriva den komplexiteten i rapporten. Vi har i stället 

valt att beskriva de prioriterade trender som påverkar frågeställningen. 

 

Figur 1 Samspelet mellan drivkraft, trend och konsekvens.  

Oftast är sambandet mer komplext än bilden antyder. 

 

D E F I N I T I O N  A V  O M V Ä R L D S K A R T A N  

För att kunna orientera sig mot framtiden behöver varje individ och varje organisation för-

stå det sammanhang man verkar i. Det innebär att man behöver förstå de förändringar 

som sker runt omkring den egna verksamheten och också förstå vad man själv kan på-

verka. I Figur 2 beskriver vi hur vi ser på omvärlden och samspelet mellan en enskild ak-

tör och dess omvärld. 

Invärlden omfattar aktören själv eller den egna organisationen (i extremfallet den egna 

individen). Aktören bestämmer själv hur man ska organisera sig, utveckla sig, etc. Man 

har allt inflytande, samtidigt som invärlden påverkas av förändringar i omvärld och när-

värld.  

Närvärlden är den arena där organisationen agerar som en central aktör. På denna arena 

har aktören möjlighet att påverka, men möjligheten är begränsad och det finns andra som 

också har stort inflytande. För ett företag är oftast närvärlden detsamma som den egna 

branschen. 

 

Trend /

Förändring
Drivkraft Konsekvens
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Figur 2 Omvärld, närvärld och invärld 

Längre bort från organisationen finns den mer perifera omvärlden där det försiggår för-

ändringar inom samhälle, ekonomi, teknik, värderingar och så vidare. Dessa förändringar 

eller trender ändrar förutsättningarna för den egna organisationen, dess medarbetare, 

medborgare, konkurrenter och så vidare. Trender i omvärlden har en aktör generellt sett 

små möjligheter att själv påverka. Och det är här som det kanske är mest intressant att 

följa trender. Detta eftersom de i allt väsentligt ligger utanför den egna organisationens 

kontroll, samtidigt som de kan påverka förutsättningarna för den fortsatta verksamheten. 

Om aktören har en särskild frågeställning som man vill ha belyst, sätter man ofta invärl-

den lika med frågeställningen. Så är fallet i denna studie, där vi just har placerat fråge-

ställningen i invärlden i stället för en viss organisation eller aktör. 

En omvärldsanalys måste således utgå från förändringar och trender i omvärlden. Man 

bör även beakta sådant som sker i närvälden, särskilt som gränsen mellan närvärld och 

omvärld är flytande. Däremot behöver man inte i denna fas beakta förändringar i invärl-

den. 

Det som driver förändring är framför allt människan, tekniken och institutionerna. Vi män-

niskor har idéer och värderingar, som påverkar den tekniska utvecklingen, och vice ver-

sa. Samtidigt finns våra institutioner och organisationer som hindrar eller stödjer utveck-

lingen. Till detta finns naturligtvis ekonomin… 
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Trender 
Vi har identifierat 21 trender som vi anser har stor eller mycket stor påverkan på fråge-

ställningen.   

Trenderna är löst grupperade i tre avdelningar: institutionella och samhälleliga föränd-

ringar, förändringar inom mänskligt beteende och värderingar, samt teknikrelaterade för-

ändringar. Indelningen gör inte anspråk på att vara entydigt korrekt, utan är mer ett sätt 

och en möjlighet att sortera ett komplext material. Andra sorteringsalternativ är naturligt-

vis möjliga. 

Förutom ovanstående sortering presenteras trenderna utan rangordning. 

I N S T I T U T I O N E R  O C H  Ö V E R G R I P A N D E  S A M H Ä L L S -

T R E N D E R  

1 .  Ö K A D  G L O B A L I S E R I N G  O C H  R Ö R L I G H E T  

Inom ekonomi, medier, kultur och livsstilar pågår en global homogenisering. Vi blir allt 

mer lika varandra kulturellt och livsstilsmässigt. Detta märks inte minst hos ungdomar 

som världen över lyssnar till samma musik, äter samma mat, dricker samma drycker och 

bär samma sorts märkeskläder. Även på nationell nivå ser vi tydligt spåren av detta. De 

skillnader som för någon generation sedan fanns mellan ungdomar från landet och ung-

domar från staden är inte alls lika starka längre. Parallellt pågår en lokal heterogenisering 

som ger ett mer mångfaldigt lokalsamhälle.  

Nationsgränserna förlorar i betydelse. Nationalstaten förlorar inflytande till mer övernatio-

nella organ, särskilt till EU. EU bygger på fri rörlighet av kapital, tjänster, varor och perso-

ner. Vi kommer att se allt fler utländska företag som söker etablera sig på den svenska 

marknaden. De nya direktiven kring tjänsteutbyte får tydliga konsekvenser, särskilt för de 

gamla EU-länderna i samband med utvidgningen 2004. Vi har redan sett diskussioner om 

svensk arbetslagstiftning kontra EU-lagstiftning i det uppmärksammade fallet med Bygg-

nads blockad av ett lettiskt byggbolag vid ett skolbygge i Vaxholm. 

Samtidigt blir de stora företagen allt större och allt mer globala. De största globala företa-

gen är ekonomiskt större än många länder. Vi ser konsolideringar och sammanslagningar 

i allt fler branscher, särskilt där man kan standardisera även individanpassade produkter, 

s.k. ”mass customization”. Detta leder till att samma varor säljs över hela världen även 

om det ibland sker under olika varumärken. Särskilt hemelektronik och hushållsapparater 

standardiseras ökar i omfattning. 

Globaliseringen leder också till mycket stor rörlighet av varor, tjänster, människor och ka-

pital. Människor väljer att arbeta eller studera i olika länder och skaffar sig därmed inter-

nationella erfarenheter som påverkar deras syn på arbete i Sverige. Kompetens blir rörlig 

och utför arbete där arbete finns. Rätt kompetens till rätt pris ger effektivt resultat. Skill-

naderna i villkor mellan Sverige och andra länder jämnas ut. 

Det finns dock krafter som motverkar den ökade globaliseringen. Vi ser ett ökat fackligt 

och politiskt motstånd. Byggnads blockad av ett lettiskt byggföretag i Vaxholm och stats-
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minister Göran Perssons tal om social turism är exempel på detta. Även ökade krav på 

mänskliga rättigheter och rörelser som ATTAC kan motverka ökad globalisering. 

Miljöpåverkan av t.ex. långa transporter och kvalitetsproblem (t.ex. salmonellasmittade 

ägg och kycklingar) kan motverka den ökade rörligheten. 

Globaliseringen påverkar hela samhället i alla dess aspekter. Denna trend är därmed en 

kraftig drivkraft till nästan alla andra trender. 

Konsekvenser 

Individer kommer att få fler valmöjligheter och ställa större krav på tillgång på produkter 

och tjänster. Människor kommer att känna sig mer hemma i alla delar av världen. 

Alla typer av produkter och apparater kommer att finnas tillgängliga för hushållen. Det le-

der till en ökad efterfrågan på nya apparater, som alla är elberoende. Inkopplade trans-

formatorer och andra apparater som alltid står i någon typ av standbyläge leder till ökad 

energianvändning. För att kunna standardisera produkterna drivs de oftast via externa 

transformatorer – man kan då anpassa transformatorerna till olika länders elsystem och 

ändå behålla en variant av apparaten.  

Trenden leder också till ökade transporter, vilket medför ökad energianvändning – inte di-

rekt i hushållen men indirekt p.g.a. hushållens beteenden. 

2 .  Ö K A N D E  R Å V A R U E F T E R F R Å G A N  I  A S I E N  

Den snabba ekonomiska utvecklingen i Asien har inneburit en snabb efterfrågeökning på 

olika former av råvaror. Detta har bidragit till ökande priser på bland annat olja och ce-

ment på grund av den pågående byggboomen i Kina. Höjda oljepriser innebär också höj-

da priser på andra energiintensiva produkter. Det finns i dagsläget inget som talar för att 

efterfrågan på råvaror i Asien kommer att minska, utan snarare tvärt om. Vad gäller den 

ökade efterfrågan på olja i kombination med andra faktorer så har det inneburit att priser-

na har gått från $24 per fat 2002 till omkring $50 under 2004.  

Konsekvenser 

I takt med ökande oljepriser kommer efterfrågan på andra alternativa energikällor att öka. 

Allt fler av dem som har möjlighet att ställa om till användning av andra energiformer 

kommer också att göra det, vilket troligen också kommer att innebära en ökade global ef-

terfrågan på el.  

 

3 .  Ö K A D  M Å N G F A L D  I  B E F O L K N I N G E N  

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 nationella ge-

mensamma projekt. Idag har vi en mångfald bland befolkningen ur flera aspekter. 

Den mest uppenbara är den ökande etniska mångfalden. I takt med invandringen till Sve-

rige har andelen svenskar med utländskt ursprung ökat. Sverige är idag på tredje plats i 



Kairos Future AB • Box 804 • SE-101 36 Stockholm  6 

Europa när det gäller utlandsfödda som andel av befolkningen. Tillsammans med tillta-

gande internationalisering har utländska influenser ökat i det svenska samhället. 

Sedan 1930-talet har Sverige i större eller mindre grad varit ett invandringsland (se Figur 

3) och detta speglas även i landets förändrade befolkningssammansättning. Resultatet av 

den här utvecklingen är att allt fler svenskar nu har utländsk bakgrund, vilket innebär att 

de antingen är födda utomlands eller har minst en förälder som är det. Sverige har tidiga-

re varit relativt homogent ur kulturell synpunkt, men influenserna från andra kulturer växer 

sig allt starkare och blir ett allt tydligare inslag i samhället. 

 

Figur 3 Migrationsutveckling i Sverige (källa: SCB) 

Delvis som en följd av ökad invandring, delvis som en följd av ett mer postmodernt sam-

hälle, finns det nu också tolerans för andra särarter. Det är alltså inte bara etnisk mång-

fald som har ökat. Mångfalden har även ökat när det gäller religiös inriktning, sexuell 

läggning, intressen och identiteter hos befolkningen, matvanor (allätare, vegetarianer, 

veganer, fruktianer, hallal, koscher, etc.) med mera. Det finns helt enkelt mer att välja på. 

Mångfalden har även ökat på tidigare enkönade arbetsplatser. I allt större utsträckning 

finns båda könen representerade och man arbetar aktivt för att öka jämställdheten. 

Kultur och matvanor har förändrats både tack vare resor men också tack vare införsel av 

utländska seder och fler kontakter över gränserna. Vi ser också en segregering med ökad 

etnisk och social uppdelning. Lokala värderingar hamnar ibland i konflikt med internatio-

nella. Det kan också tänkas att vi får nya umgängesformer som förändrar det offentliga 

rummet. 

Konsekvenser 

Med mer mångfacetterad befolkning kommer vi också att få en mer mångfacetterad 

energianvändning. Medelhushållet kommer i allt mindre utsträckning att vara ett typiskt 

hushåll som man kan bedöma energianvändningen efter. Istället kommer vi att se energi-
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slösande ensamhushåll, energisnåla 6-personershushåll, hushåll som har vill ha 25 °C 

inne medan andra har 18 °C, etc. Totalt sett kanske inte energianvändningen ökar, men 

förbrukningsmönstren blir annorlunda och svårare att förutsäga. 

4 .  E T T  M E R  J Ä M S T Ä L L T  O C H  K V I N N O O R I E N T E R A T  

S A M H Ä L L E  

Under senare delen av 1900-talet stora värderingsförskjutningar inträffat som lett till att 

både män och kvinnor har förändrat sina roller. Vi ser alltmer mångfald i fråga om både 

familjebildning och sexualitet. Den självklara rollen som innebär att mannen är familjeför-

sörjaren och kvinnan ansvarig för hemmet är på väg att upplösas. Kvinnors makt och in-

flytande ökar markant. 

Marknaden inser också allt mer kvinnors kraft i form av köpkraft och arbetskraft. Före 

1980 fanns det knappt några kvinnliga mellanchefer i Sverige. Idag är en tredjedel av alla 

mellanchefer kvinnor. Det blir också allt fler kvinnor som tjänar mer än sina män. 20 pro-

cent av kvinnorna i Sverige tjänar t ex idag mer än sina män. För tio år sedan var den 

andelen bara hälften så stor.1 Vi ser fler kvinnor i företagsledningar2. och styrelser, se 

Figur 4.  

Figur 4 Andel kvinnor i börsbolagens styrelser ökar (Källa: GP och SIS Ägarservice) 

Det är kvinnor som svarar för majoriteten av familjernas inköpsbeslut. Insikten om att 

kvinnor i stor utsträckning påverkar konsumtionen, val av bostad o.s.v. får konsekvenser 

även för energiförbrukningen. Många gånger har mannen stort inflytande över till vilken 

region en flytt går men vilken bostad inom regionen som familjen sedan skaffar sig i är i 

regel ett beslut som domineras av kvinnan. Bostadens storlek och standard har en direkt 

betydelse för energianvändningen. 

                                                        

1  På tal om kvinnor och män – SCB 2000 
2  T.ex. har Annika Falkengren nyligen utsetts till koncernchef för SEB. 
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Konsekvenser 

Om allt fler beslut i hemmen och på arbetsplatserna tas av kvinnor kommer det möjligen 

att påverka energiförbrukningen. Vi 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 energiförbrukning: kvinnor har oftare mindre 

(energisnålare) bilar, kvinnor reser kortare sträckor, kvinnor har färre energislukande  

maskiner, etc. Å andra sidan blir det allt vanligare att kvinnor skaffar motorcykel, så ut-

vecklingen är inte helt entydig. 

5 .  F O R T S A T T  U R B A N I S E R I N G  

Allt fler människor och företag flyttar till storstäderna där arbetstillfällen, kvalificerad ar-

betskraft och nätverken finns. Tack vare den globala kulturen på den lokala arenan lock-

as ungdomar från landsorten i dag ut i världen i nästa lika stor utsträckning som stads-

barnen. Ungdomar blir delar av globala stammar, med likartade värderingar och livsstilar.  

Flyttlassen går inte längre till nästa större ort, utan i lika stor utsträckning till den interna-

tionella storstaden. I Sverige blir centralorterna vinnarna. Det visar sig att kommuner som 

har mer än ca 70000 invånare växer i kraft av sin egen storlek (se Figur 5). Till stor del 

beror det på att de kan erbjuda relativt goda livschanser för dem som flyttar dit. Det lokala 

utbudet är tillräckligt stort för att skapa en egen attraktion som mindre kommuner har svå-

rare att upprätthålla. 

 

Figur 5 Befolkningsutveckling i Sverige3  

                                                        

3  ”Regional utveckling – utsikter till 2020”, Sverker Lindblad, Nutek 
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De lokala arbetsmarknadsregionerna blir allt större 

Med en något ökad acceptans för pendling i kombination med väsentligt förbättrade 

kommunikationer ökar de lokala arbetsmarknadernas storlek successivt. Vi hinner betyd-

ligt längre på en timme idag än vad vi gjorde för förr i tiden. Därför har antalet lokala ar-

betsmarknader i praktiken nästan halverats på trettio år. 

En lokal arbetsmarknad är en statistisk definition baserad på pendlingsmönster över 

kommungränser men ger ändå en rätt god bild av hur funktionella regioner utvecklas4. 

Män är generellt sett mer pendlingsbenägna än kvinnor och högutbildade är mer pend-

lingsbenägna än lågutbildade. Det innebär att mäns och högutbildades LA-regioner är 

större och färre än kvinnornas och de lågutbildades, se Figur 6. 

De växande lokala arbetsmarknadsregionerna (LA-regionerna) kan också ses som ett re-

sultat av ökat dubbelarbete (där minst ena parten måste pendla) och en vilja att välja bo-

stad framför jobb, d.v.s. det faktum att vi väljer att bo kvar även om vi byter jobb, och att 

vi kanske rent av först väljer boendemiljö och därefter letar ett jobb.  

Figur 6 Antal LA-regioner minskar5 

Konsekvenser 

I dagsläget är det de större lokala arbetsmarknadsregioner som växer mest, samtidigt 

som de mindre minskar sin befolkning. På lång sikt kommer detta innebära att energiför-

brukningen blir mer koncentrerad till de redan befolkningstäta områdena, medan den 

kommer att minska i mindre täta områden. Samtidigt innebär det att energiförbrukningen 

per capita blir högre på dessa orter, eftersom viss basförbrukning ska delas av färre per-

soner.  

                                                        

4   En lokal arbetsmarknad är en kommun eller grupp av kommuner där utpendlingen är lägre än 

20 procent och där pendlingen till varje annan kommun är lägre än 7,5 procent av de förvärvs-

arbetande. 
5  Källa: Nutek 
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6 .  A L L T  F L E R  Ä L D R E  

Medelåldern i samhället ökar. Vi får allt fler äldre och de äldre är friskare i allt större om-

fattning. De lever sina liv precis som när de var yngre, om än i något saktare mak. 

Den här utvecklingen innebär att det sker en regional omfördelning av befolkningen. I mer 

glesbefolkade områden kommer en allt större del av befolkningen att utgöras av äldre 

människor. Storstäderna kommer att ha en lägre medelålder. 

Konsekvenser 

Gamla människor har ett ökat behov av funktioner som underlättar deras vardag. Det 

handlar dels om sådant som underlättar inköp, matlagning, hushållsskötsel. Dels handlar 

det om sådant som ökar tryggheten, såsom larm etc. Trygghets- och övervakningssystem 

kommer att öka ytterligare i samband med att även riktigt gamla personer kommer att bo 

kvar hemma. 

Däremot kommer de gamla inte att vara lika snabba att anamma ny teknik och nya appa-

rater som yngre personer. 

 

 Figur 7 Åldersfördelningen i Sverige, prognos till 2050 (Källa: SCB). 
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7 .  Ö K A D E  K R A V  P Å  F Ö R T R O E N D E B A S E R A T  O C H  

E T I S K T  B E T E E N D E  I  N Ä R I N G S L I V  O C H  F Ö R -

V A L T N I N G  

Skandalerna har ökat både i antal och styrka det senaste decennierna. Från början var 

det ofta i offentlig förvaltning (Sigvard Marjasins klippta kvitton, skandaler i Motala och 

Gävle, m.m.). Senare uppdagades ett antal skandaler i näringslivet (t.ex. Enron och 

WorldCom i USA, Skandia och ABB i Sverige) och inom politiska partier och fackförbund 

(SSU:s fusk med medlemsantal, Metalls i Trollhättan besök på porrklubb, m.m.). Sam-

mantaget har detta medfört att människors förtroende för stora organisationer och makt-

havare har minskat. Man kräver allt oftare att de ska bete sig värdigt och ärligt och att de 

endast då är värda höga löner, bonusar och ersättningar. 

Energibolag har tidigare haft ett ganska gott rykte – leveranserna har i stort sett fungerat 

väl och pålitligt. Energibolagen har betraktats som offentliga serviceinstitutioner, lika 

självklara som vattenverken. När nu bolagen privatiseras och slås samman, köper upp 

varandra eller köper verksamhet i andra länder börjar människor tvivla på deras pålitlig-

het. Man undrar t.ex. varför Vattenfall köper kolkraft i Tyskland. Man har svårt att förstå 

deras beteende, särskilt som regeringen samtidigt säger att de ska ha en särskild roll i 

omställningen av det svenska energisystemet. 

Ord och handling går inte ihop och förtroendet minskar. När sedan storbolagen (främst 

Sydkraft och Vattenfall) inte lyckas hantera orkanen Gudrun på ett tillfredsställande sätt 

blir människor besvikna. Man blandade säkert också ihop de olika energibolagen med 

varandra eller med Telia. 

Konsekvenser 

Hushållen är ofta mycket besvikna på energiföretagen och särskilt på elbolagen. Man 

skulle gärna byta både leverantör och system, om man bara kunde. Men man upplever 

också att man är maktlös. 

Detta kommer att medföra en minskad lojalitet till leverantörer och man kommer att byta 

oftare. Däremot kommer det troligen inte att ha någon långsiktig inverkan på energiför-

brukningen i sig. 

M Ä N N I S K A N  –  T R E N D E R  I N O M  B E T E E N D E N ,  V Ä R D E -

R I N G S F Ö R Ä N D R I N G A R ,  E T C .  

8 .  Ö K A D  I N D I V I D U A L I S E R I N G  O C H  M I N S K A D  

L O J A L I T E T  

En av de viktigaste förändringarna i samhället är individens frigörande från det kollektiva. 

Det är en månghundraårig process som började under renässansen, förstärktes under 

upplysningstiden och som accelererat under 1900-talet. Och den hänger nära samman 

med postmoderniseringen och utvecklingen av välfärdssamhället (se vidare sid. 13). 
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Denna tendens är mycket tydlig i Sverige enligt den internationella livsåskådningsunder-

sökningen World Values Survey6. 

 

Figur 8 Värderingar, personlighet och behov i olika samhällen. Det postmoderna 

samhället motsvaras av välfärdssamhället. 

Historiskt sett så har vi inte betraktat oss främst som individer utan ofta som delar av ett 

större sammanhang. Detta större sammanhang var tidigare ofta styrt från födseln. Det var 

förutbestämt vad man skulle få för plats i samhället, yrke och nästan vem man skulle gifta 

sig med. Även idag har vi behov av att känna tillhörighet till större grupper än oss själva. 

De är emellertid i allt större utsträckning självvalda grupper som vi tillhör och vi tillhör fler 

grupper och byter grupper allt oftare. 

Vi blir allt bättre på att leka med identiteter och gå in och ut ur sociala strukturer och 

sammanhang. Människor vill i allt större utsträckning bli betraktade som individer, både i 

sitt sociala liv och i sin konsumtion. Breda kategoriseringar, utan valfrihet, rynkar vi på 

näsan åt. Vi förväntar oss att bli behandlade som vilka vi är, självständiga människor med 

individuella preferenser, som ställer krav på att få välja vad vi själva vill. Men identitets-

skiftena går allt snabbare, idag skiftar vi roller kanske flera gånger under samma dag. 

Företag och idéburna organisationer får erfara att konsumenterna och medlemmarna allt 

oftare växlar mellan åsikter och beteenden. Lojaliteten till gruppen och leverantören kan 

vara stark men den är ofta tillfällig och det finns flera parallella lojaliteter. 

Konsekvenser 

Vi får allt fler individuella krav och val, vilket i sin tur leder till mindre plikt och lojalitet, se 

Figur 9. Att göra sitt bästa, att vara lojal och att påverka andra att ta moraliskt ansvar är 

mindre viktigt för yngre genrationer än för äldre. 

Detta innebär att företagen behöver tilltala sina kunder och sina medarbetare på nya, in-

dividanpassade sätt. Man kan inte behandla alla lika och vädja till deras lojalitet längre. 

Samtidigt kan den allt kraftigare individualiseringen bidra till större segregation och socio-

ekonomiska klyftor. Var och en får klara sig själv, helt enkelt. 

                                                        

6  http://www.worldvaluessurvey.org Se även Ingelhart & Baker, The Futurist, March-April  2001, 

eller Forskning och Framsteg 4/2000.  
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Figur 9 Synen lojalitet och plikt förändras. Figuren visar hur stor andel som anser att 

det är viktigt eller mycket viktigt att försöka påverka, vara lojal respektive göra 

sitt bästa (Källa: Kairos Future AB och FSI). 

Den ökade individualiseringen tillsammans med minskad lojalitet medför att olika program 

för energibesparingar eller för att förändra energianvändningen får svårare att lyckas. var-

je individ behöver motiveras – ”vad tjänar jag på detta?” När man väl har ”fångat” en indi-

vid kan man sedan inte vara säker på att han eller hon fortsätter vara lojal. Lojaliteten 

räcker bara så länge det känns motiverat. 

 

9 .  F R Å N  M A T E R I A L I S M  T I L L  P O S T M A T E R I A L I S M  

Under 1900-talet omvandlades Sverige, liksom övriga delar av västvärlden, från ett rela-

tivt fattigt, agrart samhälle till ett välmående och rikt land. I takt med att människors livs-

villkor förbättras påverkas även deras värderingar. Utvecklingen med ett ökat materiellt 

välstånd leder initialt till en kraftigt ökad tillfredsställelse med livet, men så småningom så 

avtar tillfredsställelseökningen som det ökade materiella välståndet ger. I stället får andra 

värden ökad betydelse. Trots att vi får det bättre ställt materiellt upplever vi alltså inte att 

livet blir särskilt mycket bättre, se Figur 10. 

Detta har lett till en övergång från materialistiska till postmaterialistiska värderingar. För-

ändringen innebär att en allt större del av den västerländska befolkningen betonar vikten 

av upplevelser och personlig utveckling framför fler prylar och ökad materiell trygghet. 

Utmärkande för postmaterialisten är individens frigörelse från det kollektiva. Människor 

vill i allt större utsträckning bli betraktade som individer, både i sitt sociala liv och i sin 

konsumtion. 
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Figur 10 Blir vi lyckligare av ökad materiell standard? (Källa: World Values Survey7) 

Det betyder också att yngre människor, som ju i huvudsak växt upp med materiellt väl-

stånd som en självklarhet, har andra preferenser för vad livet handlar om än vad tidigare 

generationer har haft. Många yngre uppvisar värderingar som i allt väsentligt handlar om 

självförverkligande, snarare än tillhörighet. Vilka livsstilar eller vilka verksamheter attrahe-

rar dem i deras självförverkligandesträvan? 

Människor, speciellt de yngre av idag, är mer självständiga och mindre auktoritetsbundna 

än vad man var förr. Den postmoderna människans sätt att förhålla sig till omvärlden har 

förändrats efter hand som vi blivit mer och mer upplysta. Inom allt fler vetenskapliga fält 

erbjuds fler och ständigt växlande tolkningar på vad som kan vara sanningen – för stun-

den. Många människor utvecklar i enlighet med detta ett förhållningssätt som bygger på 

att sanningarna troligen snart blir utbytta och därför snarast bör betraktas som tillfälliga 

tolkningar. Dessutom kan det föreligga flera sanningar, eller tolkningar av sanningar, be-

roende på vilket perspektiv man har. Till skillnad från modernisten tror således inte post-

modernisten på någon djupt liggande slutlig sanning, utan snarare på många parallella 

sanningar eller ingen alls. Det gör att vi allt mindre litar på auktoriteter i form av företag el-

ler individer, och allra minst på de självutnämnda. Paradoxalt nog ökar samtidigt behovet 

av rådgivare, men de ska vara rådgivare som baseras på en egenhändigt upplevd tillit. 

Konsekvenser  

Hela samhället påverkas av ökad postmaterialism. Arbetsgivare behöver förändra sitt för-

hållande till de anställda och leverantörer till kunderna. De produkter och tjänster man le-

vererar måste ha ett mycket större mått av känsla och upplevelse. Produkten är inte läng-

re tillräcklig i sig. 

                                                        

7  Se även: Inglehart, R. (1997). Modernization and postmodernization: cultural, economic, and 

political change in 43 societies. Princeton, N.J., Princeton University Press. 
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Hushållen kommer inte enbart använda energi för att säkra materiella behov, såsom mat 

och tak över huvudet. Istället kommer vi att använda olika typer av apparater för att max-

imera andra behov. Tydligast exempel på denna utveckling är datorernas intåg i hem-

men. De används idag för alla typer av kommunikation, nöjen, deklarationer, konsumtion, 

etc.  

Nästa steg, som ännu är i sin linda, är olika intelligenta system för att styra hemmets alla 

funktioner. Detta kan medföra såväl ökad energiförbrukning p.g.a. av fler apparater, som 

minskad energiförbrukning tack vare smartare styrning och effektivare system. 

1 0 .  Ö K A D  U P P L E V E L S E J A K T  

Intresset och därmed marknaden för upplevelser i vid bemärkelse ökar. Det gäller allt från 

vardagskonsumtion till bostadsinvesteringar och från fester till ferier. Förutom att vi är be-

redda att betala mer för upplevelser disponerar vi också mer fritid för upplevelser. En 

ökande grupp söker upplevelser som ett led i personlig utveckling.   

Efterfrågan på upplevelser sprider sig idag långt utanför den traditionella underhållnings-

världen. Allt fler människor är intresserade av upplevelser snarare än av enbart materiella 

ting. Vi ser ett ökat fokus på känslor, upplevelser, äventyr, andlighet och drömmar8.  

 

 

Figur 11 Subjektiva och upplevda värden kommer att bli en allt större del av BNP 

Vi börjar även se att en allt större del av mervärdet i vår ekonomi kommer från produktion 

av upplevelser snarare än av varor eller tjänster9. Vi ser en förskjutning från materiell till 

mental livskvalitet. Exempel är nya möjligheter att skräddarsy tjänster som t.ex. resor och 

information. Där är det upplevelsen av varan eller tjänsten som står i fokus. Konsumtio-

nen av upplevelser kräver också två olika stimuli för att vara verkligt fungerande. Dels ska 

den ge en inre tillfredställelse men den ska också ge en god yttre tillfredställelse, d.v.s. 

                                                        

8  Se t.ex. The experience economy, Joe Pine (1999) och The dream society, Rolf Jensen (1999) 
9  Framtidens arbete och liv, Åke E Andersson och Peter Sylwan (1997). 
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den ska ge rätt signaler till omgivningen. Det är omgivningens omdöme som förstärker 

upplevelsekonsumtionen.  

En allt viktigare egenskap för framtidens leveranser är förmågan att leva upp till en för-

väntad upplevelse av den egna insatsen, en upplevelse som alltid avgörs av mottagaren 

och inte av sändaren. 

Konsekvenser 

Ökat fokus på upplevelser är en del av den postmateriella utvecklingen. Vi ser det tydligt i 

hemmen, som fylls av olika upplevelseinriktade apparater, där den tydligaste trenden just 

nu är hemmabiosystem på 100-tals watt och jättestora tv-skärmar. Nya apparater och sy-

stem kommer att introduceras framöver och alla kräver god tillgång till el. En del kommer 

att vara så värmealstrande att kylbehoven samtidigt kommer att öka. Hushållen kommer 

således att öka sin energiförbrukning genom att samtidigt köra värmemaskiner (alla ”van-

liga” apparater) och kylmaskiner. 

1 1 .  Ö K A T  R E S A N D E  

Resandet ökar. Vi reser allt längre bort och vi har alla lättare att resa idag än tidigare. 

Den ökade internationaliseringen leder till en ökad önskan att resa. Samtidigt har vi fått 

det bättre ställt så att vi har råd att resa och teknikutvecklingen medför ökade möjligheter 

att resa vart som helst på ganska kort tid. Paradoxalt nog lär vi inte använda mer tid per 

person till resor idag än för hundra år sedan. Men vi reser som sagt längre bort… 

 

Figur 12 Antalet internationella turistresor ökar (källa: World Tourism Organization) 

Resandet individualiseras dessutom kraftigt. Allt fler människor väljer att själva designa 

sina resor och väljer att resa till mer eller mindre udda och exotiska resmål. De stora kol-

lektiva charterresornas dagar är över, även om vi fortsätter att resa med charterbolagen. 
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Vi reser också fler korta resor, d.v.s. färre dagar per resa. Det medför fler avgångar per 

person. 

Även arbetsresorna ökar, som konstaterades i avsnittet om ökade LA-regioner (se avsnit-

tet om Fortsatt urbanisering). Vi pendlar längre och längre till våra arbeten. Många har 

dessutom dubbla bostäder för att klara av att arbeta på flera ställen. 

Konsekvenser 

Ökat resande medför ökad energiförbrukning. Energiförbrukningen upplevs ligga utanför 

den enskildes ansvar – det är flygbolagens och rederiernas ansvar. Vi köper och använ-

der våra bilar utan större tanke på energiförbrukningen. Den egna bekvämligheten kom-

mer först.  

1 2 .  N Y A  H U S H Å L L S S T R U K T U R E R  

Hushållsstrukturerna ser annorlunda ut idag än de gjorde när folkhemmet byggdes. 

Skilsmässor och senarelagt barnafödande har gjort att hushållen har blivit mer varierade 

än tidigare. Den gamla kärnfamiljen håller på att försvinna och vi ser många typer av 

hushåll, som man aldrig hade hört talas om för 50 år sedan. Sambos, särbos, mambos 

och fjärbos breder ut sig.  Barnen möter inte bara sina bilogiska föräldrar och syskon, 

utan även bonussyskon, extrafarmor och plastpappor, se Figur 13. 

 

 

Figur 13 Nya typer av barnfamiljer och deras fördelning 

 

Hushåll med barn fördelade efter typ

4%
3%

47%

20%

21%

5%

Ombildade familjer, Gifta

Ombildade familjer, Sambo

Traditionella kärnfamiljer, Gifta

Traditionella kärnfamiljer, Sambo

Ensamstående mor

Ensamstående far



Kairos Future AB • Box 804 • SE-101 36 Stockholm  18 

Skilsmässor 

År 2003 var cirka 50 000 barn med om att deras föräldrar separerade men enligt SCB har 

antalet minskat de senaste åren. Det är inga stora förändringar i statistiken men tillräckligt 

omfattande för att hålla ett öga på framöver. År 1950 var antalet skilsmässor c:a 8000 

medan de idag ligger på en stabil nivå av c:a 20000 skilsmässor per år. 

Figur 14 Antal giftermål och skilsmässor i Sverige 1950-2004 (Källa: SCB)10 

Allt senare barnafödande 

Vi blir allt äldre när vi får vårt första barn. Figur 15 visar hur föräldrarnas ålder vid första 

barnet har ökat år 1978-2003. Att föräldrarna blir äldre innebär att de har hunnit forma 

sina liv på ett tydligare sätt än tidigare generationer. De har skaffat livsstilar och konsum-

tionsmönster som de gärna tar med sig in i den nya familjesituationen.  

Figur 15 Åldern ökar för förstagångsföräldrar 

                                                        

10  År 1990 infördes en ny arvs- och skattelagstiftning för gifta, vilket innebar att väldigt många gifte 

sig 1989, så att de skulle omfattas av lagen. 
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Singelhushåll 

Idag utgörs knappt hälften av Sveriges hushåll av singelhushåll. Att forma sitt eget liv 

utan anpassning till någon annan verkar vara en trend som växer inte bara i Sverige utan 

även internationellt. Kläder, möbler och tidningar utformas särskilt för denna grupp. Alla 

hushåll måste därmed ha sina apparater. 

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 att 

vara stora. 

1 3 .  S T Ö R R E  B O S T Ä D E R  

Vår bostäder blir större och vi får allt fler rum per person. Figur 16 visar hur trångboddhe-

ten har minskat i Sverige sedan 60-talet. Under samma period har medelantalet rum per 

person i hushållet gått från ca 1 rum per person till två rum per person 1990. Tyvärr finns 

inga senare uppgifter eftersom folk- och bostadsräkningarna har upphört. 

 

Figur 16 Trångboddheten minskar, vilket medför att bostäderna ökar i storlek11 

Man kan anta att utvecklingen når en relativ mättnad. Även om våra bostäder fortsätter 

att öka i storlek går ökningen nu långsammare än tidigare. 

Konsekvenser 

Stora bostäder medför stor energiförbrukning, framför allt för uppvärmning. Naturligtvis 

finns också plats för fler apparater. En TV, en dator och en stereo i varje rum är ingen 

                                                        

11  Källa: SCB, Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok 2005 
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ovanlighet idag. Framöver får vi kanske även mikrovågsugnar och kaffekokare i varje 

rum… 

1 4 .  Ö K A T  F O K U S  P Å  H Ä L S A  I  B O E N D E T  

Under många år har vi minskat energiförbrukningen i bostäderna genom att göra dem tä-

tare och bättre isolerade. En oönskad konsekvens av detta är att vissa hälsoproblem i 

stället har ökat. Vi har fått ökade problem med mögel, fukt, radon och emissioner från 

byggmaterial. Vissa byggnader har fått byggas om rejält p.g.a. av dessa hälsoproblem. 

T.ex. drabbades flera fastigheter i Hammarby Sjöstad av mögelproblem under byggnads-

tiden. Tidigare har vi haft problem med flytspackel. Nya problem lär komma. 

På grund av alla elektriska apparater i hemmen och på arbetsplatserna ökar antalet män-

niskor som lider av elöverkänslighet och elallergi. Även om dessa sjukdomar inte är helt 

medicinskt bekräftade är det utan tvivel så att många människor inte kan leva normala liv 

i dagens elektrifierade bostäder. De söker elsanerade hus, ofta långt ute på landet. 

Sverige är drabbat av höga radonhalter i marken. Vi har även använt oss av radonstrå-

lande byggnadsmaterial såsom blå lättbetong, som tillverkades och användes mellan 

1929 och 1975. I sig själv och särskilt i samband med rökning är radon en cancerframkal-

lande gas. Radonhalten i bostäder ska vara lägre än 200 Bq/m3.  

Konsekvenser 

När det gäller inomhusklimatet är oftast ökad ventilation den enklaste och bästa metoden 

för att sanera t.ex. mögel eller radon. Ökad ventilation medför naturligtvis ökad energiför-

brukning. 

Elallergi och elöverkänslighet saneras genom att minimera elsystemen och elanvänd-

ningen i hushållen. För dessa fall är minskad elanvändning en lösning.  

 

T E K N I K  –  T R E N D E R  I N O M  T E K N I S K  U T V E C K L I N G  

1 5 .  F Ö R B Ä T T R A D E  K O M M U N I K A T I O N E R  

Infrastrukturen byggs ständigt ut. Man försöker bygga bort flaskhalsar i den fysiska infra-

strukturen för att underlätta den fria rörligheten för människor och varor. Även de elektro-

niska och trådlösa infrastrukturen byggs ut för att underlätta elektronisk kommunikation. 

Med denna ständiga utbyggnad borde det bli lättare och snabbare att kommunicera. Men 

utbyggnaden leder samtidigt till ett ökat användande, vilket medför att ett slags jämvikt 

uppstår. En ny utbyggnad medför att det blir lättare att kommunicera, vilket leder till att 

fler utnyttjar förbindelsen, vilket medför att trängseln ökar igen.  

Detta resonemang är tydligast när det gäller vägar i storstadsområden. Den nyligen öpp-

nade Södra Länken i södra Stockholm innebar till en början att det blev mycket lättare att 

resa från Nacka till Essingeleden. Det blev så lätt att många slutade åka buss och tog bi-

len istället. Nu är leden igenkorkad. 
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I takt med internets utbyggnad har användningen ökat. Ny teknik gör det lätt att komma åt 

nätet, surfa och hämta information. Leverantörer och användare upptäcker att de kan 

skicka med (ladda upp resp. ner) mycket mer information. Vilket leder till att det åter går 

trögt att komma åt informationen. 

Konsekvenser 

Förbättrade kommunikationer är tveeggat. Å ena sidan leder det till ökad energianvänd-

ning, eftersom vi lättare kan använda kommunikationerna. Detta gäller främst fysisk infra-

struktur, såsom nya vägar. Å andra sidan kan IT medföra att vi kan uträtta uppgifter utan 

att resa, vilket skulle minska energiförbrukningen. Men det kan bli mycket tomgångskör-

ning (bildligt och bokstavligt) vilket medför att energianvändningen ökar. 

 

1 6 .  Ö K A D  T E K N I K U T V E C K L I N G  O C H  Ö K A D  T E K N I K -

S P R I D N I N G  I  H U S H Å L L E N  

Teknikutvecklingen i samhället ökar – allting teknifieras. Ny teknik kommer och sprids 

utan att vi vet i dag vad det innebär. 

Olika kommunikationsformer integreras för att underlätta samband och system. Utveck-

lingen av t.ex. IT har tydligt fokus på användarnytta och intuitiv, spontan begriplighet för 

brukaren. Rutinuppgifter kan överflyttas på konsumenter av tjänster, såsom banktjänster 

som numera utförs av bankkunderna i stället för av bankpersonalen. 

Etermedier och internet blir allt viktigare som mediedistributör. Utbyggd elektronisk teknik 

medför att medieutbudet blir tillgängligare vilket leder till ökad elektronisk konsumtion av 

medier på bekostnad av traditionella media som papperstidningar och böcker. 

Uppkopplingsmöjligheterna i samhället ökar: Mobilnätet byggs ut, GPRS eller UMTS/3G 

blir standard, allt fler trådlösa lokala nätverk växer fram, ad-hoc nät sätts upp vid behov. 

Det snart går att koppla upp sig överallt och när som helst - med att otal olika terminaler. 

Internet kopplas ihop med digital-TV och nya möjligheter öppnas. 

Ökad bekvämlighet 

En stor del av teknikspridningen i hushållen utgår från en ökad bekvämlighet. Människor, 

som ofta lever ett stressat liv, söker förenkla sin vardag och göra livet bekvämare. Man 

skaffar vattenkokare, mikrovågsugnar, popcornmaskiner, bakmaskiner, etc. Man köper 

och värmer allt mer färdiglagad mat, vilket innebär att man först måste frysa maten i livs-

medelsfabriken och sedan tillföra extra värme för att tina maten. Om all denna energi till-

räknades hushållen, skulle deras energianvändning öka kraftigt. 

En kommande utveckling kan vara egen tryckning av tidningar och böcker. Istället för att 

prenumerera på hela morgontidningen eller köpa böcker, laddar man ner dem och trycker 

ut det man vill ha. Denna utveckling ligger dock ganska långt fram i tiden – inte tekniskt 

men väl beteendemässigt. 
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Motstånd mot tekniken 

Samtidigt utvecklas ett visst motstånd mot för mycket teknik, människor hänger inte med i 

teknikutvecklingen. Vi får teknikrelaterad stress och utbrändhet. Fler människor väljer att 

ansluta sig till s.k. ”Slow Cities” och andra livsstilar med låg resursförbrukning.  

Konsekvenser: 

Den ökade bekvämligheten medför ökad energianvändning och framför allt en ökad elan-

vändning. 

Dagens människor skaffar sig fler olika former av personlig elektronik, från elektriska 

tandborstar till mp3-spelare. Allt fler av dessa produkter är också portabla och mobila, vil-

ket ökar kraven på att de är energisnåla för att få så lång driftstid som möjligt. Samtidigt 

börjar miljömedvetenheten göra sig påmind även bland elektroniktillverkarna vilket ytterli-

gare bidrar till trycket att minska produkternas elförbrukning. 

1 7 .  F O R T S A T T  D A T O R I S E R I N G  

Hela samhället fortsätter att datoriseras. Mikroprocessorer byggs in alla apparater och i 

allt fler (konsument-)produkter. Ibland levereras de med engångsbatterier vilket innebär 

att energiförbrukningen sker vid produktionsstället. I övrigt kräver de nya processorerna 

totalt sett allt mer el, även om varje processor blir mer energisnål. 

Vi bygger upp datornät i våra hem och kan därmed styra alla apparater från en central 

dator eller via internet. För att det ska fungera krävs att apparaterna står i stand-by-läge. 

Det medför ständig strömförbrukning. 

Även handeln via internet utvecklas, vilket bl.a. innebär ökade transporterna då varor lät-

tare kan köpas från hela världen.  

Negativa konsekvenser av detta kan bli att beroendet av datorsystem & systemleverantö-

rer ökar samt en tillförlitligheten kan minska eftersom systemet får en ökad känslighet för 

datorstörningar. 

Konsekvenser 

Den ökade datoriseringen medför ökad elanvändning. Med smarta styrsystem finns dock 

möjlighet att bättre styra framför allt värmesystem, vilket kan medföra lägre energiför-

brukning för uppvärmning. Totalt sett skulle det kunna innebära en minskning av energi-

förbrukningen. En möjlig utveckling är dock att datorsystemen utvecklar så mycket värme 

att även hushållen kommer att kräva kylsystem under sommarmånaderna. 

1 8 .  N Y A  T E K N I K E R  F Ö R  U P P V Ä R M N I N G  

Nya och fler tekniker för uppvärmning införs. En stadig andel av hushållen värmer med 

ved. Det gäller särskilt de hushåll som har fri tillgång till ved. Trädbränsle ökar ändå för 

uppvärmning. Särskilt pellets blir både billigare och enklare att använda, vilket medför att 

många byter ut sin oljepanna mot pelletspanna. 
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Värmepumparna utvecklas och många har kommit förbi barnsjukdomarna. Totalt har vi 

c:a 500.000 installerade värmepumpar (se Figur 17). Värmepumparna medför naturligtvis 

en effektivisering av energianvändningen, men medför också att elanvändningen ökar. 

 

Figur 17 Antalet installerade värmepumpar 1985-2002 

Även fjärrvärmen ökar i omfattning, se Figur 18. Fjärrvärmeverksföreningens prognos vi-

sar på fortsatt ökning och det är ännu långt kvar till att hela potentialen är utnyttjad. 

Figur 18 Fjärrvärmeleverans 1980-2003 samt prognos12 

Möjligen blir en fortsatt utbyggnad av fjärrvärmen för dyr för att potentialen ska kunna 

realiseras. Men detta avgörs av utvecklingen av övriga energipriser. 

                                                        

12  Källa: Fjärrvärme och kraftvärme i framtiden, Rapport feb 2004, 2004-02-24, Fjärrvärmeföre-

ningen 
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Det blir allt lättare att fjärrstyra och övervaka uppvärmningen. Det medför att det är lättare 

att lämna fritidshuset med värmen påslagen och att man kan höja värmen i god tid innan 

man reser till landet. Å andra sidan kan man tydligare kontrollera värmeförbrukningen och 

blir därmed mer medveten om förbrukning och kostnader. 

De stora energibolagen erbjuder sina företagskunder lösningar för att ta hand om deras 

energileveranser. Energibolagen tar över företagets egen energianläggning och driver 

den åt dem. Detta erbjudande kanske kommer även för privatbostäder, vilket skulle öka 

möjligheterna till energieffektiviseringar. 

Småskalig, individuell energiproduktion – bränsleceller, bilmotorer el dyl  

Det utvecklas även andra tekniker som ännu inte är fullt kommersiella. Bränsleceller är 

ett sådant exempel. Fördelen skulle vara att man kan bli självgenererande för både el och 

värme. En annan variant är att använda bilmotorn, d.v.s. att bilmotorn står för el- och 

värmeproduktion när bilen är hemma. Alternativt kan man ladda en elbil från en egen 

bränslecell. Dessa system handlar främst om s.k. distribuerad elproduktion, som skulle 

minska behoven av (utbyggnad av) elnät. Ett decentraliserat eller distribuerat energisy-

stem medför, enligt förespråkarna, att effektiviteten ökar. Detta sker dels genom att över-

föringsförlusterna i elnäten minskar, dels genom minskat behov av investeringar i distri-

butionssystemen. 

I Sverige, med ett väl utbyggt system för eldistribution är det kanske inte en så trolig ut-

veckling. Men resultaten av orkanen Gudrun i januari 2005 ställer kanske dessa invanda 

föreställningar i ett nytt ljus. 

Stadsgasen minskar i omfattning 

Stadsgasen har nästan helt försvunnit som energikälla. Den används idag nästan uteslu-

tande för matlagningsändamål. I sydvästra Sverige ökar dock användningen av fossilgas. 

Den kan användas för såväl stor- som småskalig värme- och elproduktion, liksom för 

matlagning. Det pågår en diskussion om att bygga ut fossilgasnätet även i  andra delar av 

Sverige. Om en sådan utbyggnad sker kommer det att medföra andra möjligheter för 

energianvändningen i hushållen, särskilt i sådan områden där distributionsnät för stads-

gas finns. 

Konsekvenser 

Nya tekniker för uppvärmning av bostäder kommer att på sikt medföra förändringar i 

energianvändningen. Till viss del krävs det dock att människor vill förändra sina vanor 

och beteenden. 

Troligen påverkas inte nivån på energiförbrukningen nämnvärt, men väl förbruknings-

mönstren och möjligheterna att styra och balansera elnäten. 

1 9 .  Ö K A D E  M I L J Ö K R A V  

Under några decennier har vi sett ständigt ökande miljökrav. Under senare år verkar dock 

denna trend ha stannat av. Många människor tycker att de stora miljöfrågorna är lösta 

och ser inte längre samma tydliga problem som tidigare. Samtidigt fortsätter företag och 
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myndigheter att utveckla miljöstyrningssystem och att ställa krav på leverantörer. Denna 

utveckling är dock bara indirekt påverkad av konsumenternas krav. 

Från myndigheter ökas kraven på materialåtervinning. Det gäller även återvinning av 

elektronik. Produkterna blir mer modulära för att de ska bli lättare att hantera i återvin-

ningssystemen. Dessa krav på förenkling av produkterna leder i sin tur till att man är nog-

grannare med sådant som resursförbrukning och energiförbrukning. 

Ett exempel på detta är Apples miljöpolicy, som  inkluderar att minska energiförbrukning-

en hos deras produkter. På flera av produkterna har de satsat hårt på att kapa förbruk-

ningen i viloläge. 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 ökad miljöanpassning av produkter fortsätter 

kommer det att på sikt innebära en minskad energiförbrukning i hushållen. 

2 0 .  ” V E M  B E H Ö V E R  K Ä R N K R A F T  N Ä R  D E T  F I N N S  

E L E K T R I C I T E T ? ”   

Den s.k. NIMBY (Not In My Back Yard) problematiken ökar när det gäller var man ska 

placera olika typer av viktiga anläggningar som människor upplever medför problem eller 

risker. Alla är eniga om att sopstationer, mobilantenner, kraftledningar, etc. är viktiga och 

behöver placeras någonstans, men ingen vill ha dem i närheten av sin egen bostad. De 

upplevda problemen behöver inte enbart gälla konkreta hälsorisker, utan kan också 

handla om en rädsla för att en sådan anläggning ska påverka bostadens marknadsvärde. 

Detta handlar också till en del om okunskap. Många människor vet helt enkelt för lite om 

energi och ställer därför frågan ”Vem behöver kärnkraft när det finns elektricitet?”. Sam-

banden mellan olika företeelser är inte självklar. 

Konsekvenser 

Plånboken regerar. Argument som bottnar i teknisk eller vetenskaplig argumentation får 

svårt att slå igenom hos allmänheten, medan argument som kopplar till privatekonomin 

lättare får genomslag. 

2 1 .  H Ö G R E  E N E R G I P R I S E R    

Priserna på energi ökar. En ökad efterfrågan och en ökad integration med övriga Europa 

medför att elpriserna kommer att hamna på en europeisk nivå. Till detta kommer ökade 

el- och energiskatter, elcertifikat o.dyl. Priser på el och drivmedel framgår av Figur 19. 

Som framgår av figuren har såväl el som drivmedel ökat mer än KPI. Mycket talar för att 

åtminstone priserna på fossila bränslen kommer att öka (se avsnittet om Ökande råvaru-

efterfrågan i Asien). Det leder i sin tur att även andra energipriser ökar, eftersom de inte 

är oberoende av varandra. 
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Figur 19 Energiprisindex från 1980 

Avregleringar 

Avregleringar av marknader kan innebära sänkta priser. När det gäller elmarknaden har 

detta ej infriats för hushållskunder, främst p.g.a. att el- och energiskatterna har höjts sam-

tidigt. Allmänheten upplever att de har blivit lurade och ser det som att de stora elbolagen 

bara ser till sina egna vinster. Den konkurrens som avregleringen har medfört på elmark-

naden har delvis motverkats av den konsolidering bland energibolagen. Det finns färre 

kraftfulla aktörer, även om antalet elhandelsbolag har ökat. 

En eventuell avreglering av fjärrvärmemarknaden lär dröja. Samtidigt som många är kri-

tiska mot den avreglerade elmarknaden, känner man sig inlåst av fjärrvärmeföretagen. 

Energiskatter 

Ökad energiskatt (skatteväxling) för att styra från negativa miljökonsekvenser ger dyrare 

energikostnad för icke-förnyelsebar energi. Skatterna upplevs ofta som rent fiskala – om-

ställningen mot ett hållbart energisystem är inte så tydlig.  

Konsekvenser 

Hushållen känner av ökade kostnader. Detta är troligen den starkaste påverkan för att 

minska energiförbrukningen.  

Om man dessutom upplever att el- och energibolagen beter inte verkar för kundernas 

bästa, kommer många att söka andra lösningar på energiförsörjningen, där så är möjligt. 

Dessa möjligheter är tydligare på landsbygd och i glesbygd än i storstäder. 
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Slutsatser 
Det finns en mängd faktorer som påverkar vår efterfrågan på och användning av energi. 

De flesta människor ser energi som en självklarhet. På samma sätt som det kommer vat-

ten ur kranen blir det ljust när man trycker på strömbrytaren och spisen blir varm när man 

vrider på vredet. Man funderar inte i någon större omfattning på vad energi handlar om. 

Därför är endast ett fåtal aktiva när det gäller att lösa de egna energibehoven. Det är 

framför allt när man planerar att förändra sitt boende som dessa frågor kommer upp.  

Det som skulle göra att man funderade mer är om det skulle märkas mer i hushållets 

ekonomi. Men när hyran inte påverkas av varmvattenförbrukningen eller att man inte be-

griper sig på elräkningen, blir intresset lågt. När det däremot inte fungerar som det ska, 

d.v.s. vid betydande leveransavbrott, då inser man att man kan eller borde kunna påver-

ka sin situation. 

Det som påverkar hushållens energiförbrukning är istället andra faktorer, som ligger utan-

för det man normalt relaterar till energifrågor. Det handlar t.ex. om våra förändrade lev-

nadsvanor, där t.ex. långväga resor blir vanliga för allt fler människor.  

Vi söker mer upplevelser. Samtidigt pågår en teknikutveckling som fokuserar på att till-

fredsställa upplevelsebehoven, skaffar vi oss apparater och prylar för att se på film, lyss-

na på musik, laga mat, surfa på internet, m.m. Apparaterna blir kanske mer effektiva 

(högre verkningsgrad) men får samtidigt högre effekt och står så gott som alltid i standby-

läge. Detta medför att våra nya livsstilar medför energiförbrukningar som vi inte hade 

tänkt på.  

Vi lever i en globaliserad och uppkopplad värld där alla kan veta allt om alla hela tiden. Vi 

ställer därför större krav på företag och myndigheter, såväl inom energibranschen som i 

övrigt. Företagens och myndigheternas agerande påverkas oss i vår syn på energian-

vändningen. Denna påverkan är troligen starkare än alla informationskampanjer. 


