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1. Inledning 

Oljekrisen 1973 är en av de mest centrala händelserna under 1900-talets ekonomiska 

historia.1 Även om den första oljekrisen i sig var relativt kort, markerar den starten på en 

stor samhällsförändring. Krisen i sig pågick under cirka tre månader, från december 1973 

till mars 1974 och var ett resultat av att de arabiska oljeproducerande ländernas kartell 

OPEC beslutade att minska utvinningen av olja och höja priset på råolja. Bakgrunden var 

det så kallade Oktoberkriget mellan Israel och Egypten/Syrien, där arabländerna sökte 

använda oljepriset som ett ekonomiskt vapen.2 Krisen drabbade Sverige hårt. 

 

Fram till krisen under senhösten 1973 hade Sverige byggt upp ett stort oljeberoende. 75 

procent av Sveriges totala energibehov 1973 utgjordes av olja.3 Den globala oljeprischocken 

drabbade svensk industri, men skapade också problem för energiförsörjningen i hela landet. 

Med anledning av det infördes statliga ransoneringsåtgärder i syfte att begränsa 

användandet av olja. 

 

Oljekrisen drabbade direkt de enskilda kommunerna och dess medborgare, både som en 

direkt följd av att priset på olja steg, men också på grund av den politik som beslutades om 

på statlig nivå. Till exempel var uppvärmning av hus och framställning av fjärrvärme i 

mycket hög utsträckning oljebaserad. Dessutom stod oljebaserade kraftverk för omkring 20 

procent av Sveriges elproduktion år 1973.4 Krisen gjorde det tydligt för både näringslivet 

och politiker att Sveriges oljebaserade energiförsörjning var problematiskt och känsligt för 

faktorer som stod utanför landets kontroll. Politiska beslut togs därför för att minska 

Sveriges oljeberoende fortsatt efter själva krisen. I denna uppsats riktas fokus på hur 

oljekrisen tog sig i uttryck på kommunal nivå, genom att en fallstudie av Umeå kommuns 

agerade under och efter den första oljekrisen (OPEC 1) och den roll som politiska beslut på 

                                                      
1 Schön (2014), s 438 
2 Radetzki (1995), s. 46 och Vedung (1982) 45–46 
3 Levin (2014), sida 87 
4 Vedung (1982), sida 53 
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statlig nivå spelade för kommunens agerande. Uppsatsen behandlar förutom kristiden, 

perioden fram till OPEC 2 (1973–1978). Figuren nedan illustrerar oljeprisets utveckling 

under krisen. 

 

Figur 1.1. Råoljans prisutveckling 1945-1978 i 2017 års dollarvärde  

Källa: British petroleum (2018) 

 

Uppsatsen är indelad i två delar. Den första handlar om hur den svenska staten, 

Västerbottens Länsstyrelse, samt Umeå kommun agerade under krismånaderna, och den 

andra delen behandlar det långsiktiga arbetet med att sänka graden av oljeberoende, utifrån 

ett statligt och kommunalt perspektiv. 

 

Uppsatsen bygger på arkivmaterial från Umeå kommunstyrelse, det kommunalt ägda 

bolaget Umeå värmeverk AB, samt från Västerbottens Länsstyrelse. Även statens 

inblandning i Umeå kommuns omställning har under undersökningen gåtts igenom, genom 



 
 

5 
 

att ta del av statens offentliga utredningar, svensk författningssamling och relaterad 

forskning. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med uppsatsen är att öka förståelsen hur oljekrisen hanterades av Umeå kommun och 

i vilken utsträckning statliga beslut påverkade kommunens agerande, samt hur dessa aktörer 

samverkade för att förhindra liknande framtida kriser i Sverige. Frågeställningarna som 

arbetet utgår från är; 

• Hur hanterade staten, länsstyrelsen i Västerbotten, samt Umeå kommun kristiden 

under OPEC 1? 

• Vilka utmaningar uppstod och hur löstes dessa? 

• Vilka långsiktiga förändringar uppkom genom OPEC 1 inom Umeå kommun? 

 

1.2 Avgränsningar 

Med anledning av tiden given för uppsatsen är den avgränsad till att handla om tidsperioden 

från och med oktober 1973 till december 1978. Under denna period hinner den första 

oljekrisen både inledas och avslutas, och därefter påbörjas åtgärder för att minska Sveriges 

långsiktiga oljeberoende. År 1979 utlöses den andra oljekrisen och är därför en logisk 

brytpunkt för undersökningen. Även geografiska avgränsningar har gjorts. Västerbottens 

länsstyrelse och Umeå kommun har valts med anledning av dess strategiska placering, 

utifrån vart uppsatsen skrivits. Eftersom viktiga handlingar för perioden till stor del inte 

funnits i digitalt format har arkivforskning varit en viktig del. Med anledning av närheten 

till Umeå stadsarkiv och den relativa närheten till landsarkivet i Härnösand föreföll de som 

de logiska alternativen.   
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Vilka aktörer som ingår i uppsatsen har också med noggrannhet valts. Det kommunala 

bolaget Umeå elverk AB valdes valts bort till förmån för en grundligare undersökning av 

Umeå värmeverk AB. Anledningen till det är dels en fråga om knapphet av tid till 

undersökningen och dels eftersom det framgår av Umeå kommunstyrelse att frågan om 

elektricitet inte var lika prioriterad som värmefrågan. Umeå kommun hade ett elavtal med 

Vattenfall, och det ansågs att Vattenfall var den part som bar störst ansvar för att hantera 

den krisen.5 

 

1.3 Tidigare forskning 

Det finns en tämligen omfattande forskning kring hur första oljekrisen drabbade Sverige, 

vad den innebär för svensk industri, sysselsättning och vilka politiska åtgärder som vidtogs. 

Ekonomhistorikern Lennart Schön har bedrivit omfattande forskning om Sveriges 

ekonomiska utveckling under bland annat tiden för oljekrisen. I avsnitt 1.4.1 förklaras de 

teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för hans forsning. I korthet menar han att 

oljekrisen utlöste en slags seriereaktion, och startade något som han kallar för en 

strukturkris. Det som började som en energikris spreds snabbt till andra områden och 

skapade även en industri-, skuld- och politisk kris.6 Oljeberoendet och det svenska politiska 

systemet för krishantering problematiserades under oljekrisen. Industrisektorn, som hade 

sin storhetstid under mitten av 1970-talet var beroende av oljeenergi för sin tillverkning, 

och energisystemet hade gjort sig beroende av olja för utvinning av el och värme.7 

 

Den svenska regeringen förväntade sig inte att krisen skulle få några långvariga 

konsekvenser, och beslutade i enlighet med den keynesianska ekonomiskpolitiska ideologin 

som följdes, att försöka stävja krisen genom att stimulera ekonomin. Ekonomiska 

underskott finansierades bland annat genom lån från andra länder. Det fick dock inte 

                                                      
5 1973. 876 
6 Schön (2014), s. 380 
7 Schön (2014), 379–382 
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önskvärd effekt. Istället växte skulderna, utan att stävja strukturkrisen, och i början av 1980-

talet var skuldkrisen ett faktum. Regeringens hanterande av krisen fick skarp kritik av 

oppositionen och ledde till att en ny, mer liberal ekonomiskpolitisk ideologi fick genomslag 

efter krisen.8 

 

Statsvetaren Evert Vedung har på uppdrag av delegationen för energiforskning bedrivit 

forskning om den svenska beredskapspolitiken. I forskningen ingår bland annat hur den 

svenska energiberedskapen såg ut innan och under oljekrisen. Beredskapen bestod av 

administrativa regleringar, vilka omfattade exempelvis den allmänna ransoneringslagen, 

allmänna förfogandelagen, samt lagen om regleringen av förbrukningen av elektrisk kraft. 

Ransoneringar av bränsle och el var också förberedda i händelse av kris, tillika beredskap 

för informationskampanjer. Dessutom hade reservlager av olja och drivmedel byggts upp.9  

Under normala förhållanden var dessa styrmedel vilande, men i händelse av kris kunde de 

med kort varsel sättas i kraft.10 I avsnitt 2.1 redogörs för hur staten agerade under krisen, 

och vilka av dessa åtgärder som vidtogs.  

 

Även oljekrisens effekter på bostadssektorn har varit i fokus för ekonomiskhistorisk 

forskning. Mikael Levin har i sin avhandling undersökt utvecklingen av hushållens 

energianvändning inom bostadssektorn, och har visat att oljekrisen innebar att bostads- och 

energipolitiken integrerades i allt högre utsträckning under och efter oljekrisen. Syftet med 

politiken var att minska oljeberoendet inom bostadssektorn.11 En omstrukturering inom 

politiken skedde med andra ord med anledning av den första oljekrisen. Istället för att energi 

skulle vara utbudsbaserad och tillgodose samhällets energibehov blev den efter oljekrisen 

efterfrågandebegränsad. Detta innebar i praktiken att hushållen behövde vidta 

energibesparande åtgärder för att efterfrågan på energi skulle vara lika med utbudet, inte 

                                                      
8 Schön (2014), 382–386 
9 Vedung (1982), s. 1 
10 Vedung (1982), s. 1 
11 Levin (2014), s. 134 
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som tidigare, att utbudet skulle vara anpassat efter efterfrågan.12 Exempel på åtgärder som 

kunde vidtas var att byta ut hemmets oljepanna mot fjärrvärme. Efter 1975 förändrades även 

landets byggnormer och kom att ställa högre krav på nyproduktioners isolering och 

energieffektivitet. Den första oljekrisen innebar alltså ökade regleringar som riktades mot 

en minskad energikonsumtion i hemmen, samt en kraftigt förändrad prisbild på olja, som 

gjorde det mindre gynnsamt för hushållen att nyttja olja för uppvärmning. 

 

En tidigare uppsats i ekonomisk historia har fokuserat på Umeå värmeverk AB och bolagets 

historia om anläggningen vid Ålidhem. Under andra hälften av 1900-talet hade Umeås 

befolkningsmängd ökat och nya stadsdelar byggts. Till följd av detta blev sophanteringen 

ett växande problem för staden, då sopor deponerades på soptippar i staden. Intill 

Bräntberget låg en soptipp som skapade problem för intilliggande områden genom att vindar 

medförde skräp och förhindrade att området kunde bebyggas. År 1964 flyttades därför 

sopdeponeringsplatsen till Ersmarksberget. Detta var dock ingen långsiktig lösning och för 

att bli kvitt sopproblematiken. Därför beslutades det att ett kombinerat olje- och 

sopbränningsvärmeverk skulle anläggas på Ålidhem. Syftet med värmeverket var dels att 

förse närområdet med fjärrvärme, men även ett sätt att permanent lösa problematiken med 

stadens omhändertagande av sopor.13      

 

Det är uppenbart att en lucka finns i forskningen gällande de svenska kommunernas 

agerande under oljekrisen, detta trots att kommunerna spelat en viktig roll för att 

genomdriva den energipolitik som regeringen vidtog under och efter den första oljekrisen. 

Ingen studie som fokuserat på kommunernas roll och agerande har kunnat identifieras i 

tidigare forskning, och uppsatsen kommer därför att fylla en viktig kunskapslucka.  

 

 

                                                      
12 Levin (2014), s. 77–79 
13 Stefansson (2017), s. 24 
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1.4 Teori 

I följande avsnitt kommer två teoretiska inriktningar med stark koppling till arbetet att 

förklaras. Uppsatsen är uppbyggd i två delar och teorierna riktar sig till varsin del. I den 

första delen beskrivs de akuta åtgärder som vidtas under kristiden 1973/1973 och kopplas 

till ekonomhistorikerns Lennart Schöns strukturanalytiska modell. I den andra delen 

fokuserar arbetet på de långsiktiga åtgärderna efter krisen. Denna del kopplas till Jenny 

Palm och Elin Wihlborgs teori om sociotekniska system. 

 

1.4.1 Strukturanalytiska utgångspunkter 

Den svenska ekonomhistorikern Lennart Schön har gjort omfattande arbeten kring svensk 

ekonomisk utveckling och omvandling. I boken ”En modern svensk ekonomisk historia: 

tillväxt och omvandling under två sekel” presenterasett analytiskt ramverk som beskriver 

hur Sveriges ekonomi har utvecklats i långa cykler, på omkring 40–50 år. Något som bör 

tilläggas är att boken är skriven utifrån Sveriges ekonomiska historia och fokuserar i 

allmänhet på västvärlden. Andra länder behöver alltså inte följa det mönster som teorin 

beskriver.  

 

Teorin bygger på en indelning av historien i olika faser. En fas, eller strukturcykel som 

Schön beskriver det är en period på ungefär 40–50 år och tar sin början i utvecklingen av 

nya teknologier. Den första halvan av perioden refereras till som ”omvandlingsfas” och den 

senare halvan kallas för ”rationaliseringsfas”. Under omvandlingsfasen introduceras en nya 

teknologier som på något sätt är av stor betydelse för samhället och den ekonomiska 

utvecklingen. Ett traditionellt exempel är ångmaskinen, som möjliggjorde den industriella 

revolutionen. Till en början användes ångmaskinen i kolgruvor för att effektivisera 

utvinningen av kol. Tidiga ångmaskiner var för ineffektiva för andra användningsområden. 

Under rationaliseringsfasen, alltså den senare halvan, utvecklades ångmaskinen allt mer och 

blev betydligt mer effektiv. Detta gjorde att den kunde användas på fler ställen än i gruvor. 
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Ångdrivna lok är något många förknippar med den industriella revolutionen, och blev 

genom förfining av teknologin som introducerades under omvandlingsfasen, verklighet 

under rationaliseringsfasen. Cykeln avslutas med något som Schön kallar för en strukturkris, 

vilken även markerar början av den kommande cykeln.  

 

Under cykeln som pågår mellan 1930–1975 får oljan en allt större roll i det svenska 

samhället. Det är en period av stark ekonomisk tillväxt till följd av industrialiseringens 

höjdpunkt.14 Schön gör periodindelningen år 1975, efter något som han anser vara en 

strukturkris. Krisen han talar om är oljekrisen, närmare bestämt OPEC 1, som utlöste en 

större strukturkris. Krisen kom att ge upphov till åtgärder och framarbetande av ny teknologi 

som skulle föra samhället mot en lägre grad av oljeberoende. Schön fokuserar dock inte på 

aktörsnivån, och hur företag, regeringen, eller kommuner och andra aktörer kom att agera.  

 

1.4.2 Sociotekniska system 

Samhället är beroende av många olika system för att det ska fungera på det sätt som vi 

förväntar oss. När vi åker hem från jobbet en snöig dag förväntar vi oss att vägarna ska vara 

plogade, att lamporna i huset ska tändas när vi kommer fram och att rinnande vatten ska 

finnas tillgängligt när vi ska laga mat. Dessa funktioner är inte självklara, utan är resultatet 

av så kallade sociotekniska system.15 Fjärrvärmesystem, som är ett av huvudområdena för 

uppsatsen är ytterligare ett exempel på ett sociotekniskt system. Gemensamt för samtliga 

system är att de är relativt osynliga i vardagslivet. Det är inte förrän problem med systemen 

uppstår som de dess betydelse blir uppenbar.16 

 

                                                      
14 Schön (2014), s.327–332  
15 Palmborg, Wihlborg (2007), s. 5 
16 Kaiser (1998), s. 20 



 
 

11 
 

Begreppet förklaras av Jenny Palm och Elin Wihlborg i boken ”Hur kan kommuner styra 

sociotekniska system?”. Begreppet sociotekniska system använder de för att markera att det 

är system som har stark anknytning till såväl tekniska lösningar som sociala och humana 

komponenter och där samhälleliga normer påverkar hur teknologin formas.17  

 

Något som kännetecknar sociotekniska system är att de formats utifrån ett starkt 

stigberoende och de specifika beroenden som finns inom dem. Alla delar inom systemen är 

generellt sett starkt kopplade mellan varandra. Detta innebär att om en del av systemet 

förändras, kommer det även att påverka det resterande systemet. För att förändringar ska 

kunna genomföras inom systemet måste ny tillförd teknologi därför anpassas till redan 

etablerade komponenter. Det bidrar i sin tur till att systemen är svårföränderliga och när en 

teknologi väl har valts för att driva ett system påverkar det systemet under lång tid 

framöver.18 Palm och Wihlborg menar vidare att en stor andel statlig och kommunal 

inblandning ofta finns med inom sociotekniska system, inte minst vad gäller 

energisystemen.19  

 

Energisystemen är byggda för att komma alla samhällsmedborgare till nytta, och eftersom 

de har en så stor samhällelig betydelse betraktas de som offentliga system. Med anledning 

av deras samhälleliga betydelse regleras de av riksdagens lagstiftning och regeringens 

förordningar. De styrs alltså politiskt och administrativt, dels från staten, men även från 

kommunerna, eftersom det vanligen är kommunerna, som genom kommunala aktiebolag 

äger och driver energisystemen. 20 Därför är kommunerna exempel på en central aktör i det 

svenska energisystemet. I Umeå var kommunen en central aktör under oljekrisen eftersom 

de var ägare till Umeå värmeverk AB. Under och efter krisen, som uppsatsen tydligt visar, 

vidtog staten, kommunen och bolaget åtgärder för att värmeverkets system skulle förändras 

                                                      
17 Palmborg, Wihlborg (2007), s. 15 
18 Palmborg, Wihlborg (2007), s. 16–17 
19 Palmborg, Wihlborg (2007), s. 5 
20 Palmborg, Wihlborg (2007), s. 42 
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för att bli mindre beroende av olja. En tänkbar kommunal utmaning som detta skulle kunna 

innebära är att få tag på tillräckligt mycket alternativa energikällor för att på sikt kunna 

konkurrera med energiutvinningen från olja. 

 

1.5 Metod och källmaterial 

Metoden som ligger till grund för arbetet är kvalitativ analys av arkivmaterial från Umeå 

kommunstyrelse, Umeå värmeverk AB och Västerbottens länsstyrelse. Även material från 

statens offentliga utredningar och svensk författningssamling har analyserats. Till sist har 

även relevant litteratur analyserats. 

 

Diarieförteckningen för Umeå kommunstyrelses arkivmaterial var digitaliserat och sökord 

valdes därför ut för att finna relevanta handlingar för oljekrisen. De sökord som användes i 

denna första sållning var; olja, olje, värme, kris och energikrisen. Därefter gjordes en andra 

sållning, och de diarieförteckningarna som inte ansågs relevanta för arbetet valdes bort. 

Resterande handlingar begärdes upp från arkivet och gicks igenom för hand. Vid denna 

granskning gjordes det sista urvalet. De handlingar som valdes ut är de som ligger till grund 

för uppsatsens genomgång av kommunens agerande. Umeå värmeverk AB:s arkivmaterial 

var inte digitaliserat, vilket innebar att diarierna gicks igenom för hand, men följde därefter 

samma metod som kommunstyrelsens material.  

 

Västerbottens länsstyrelses har inga digitaliserade diarieförteckningar tiden för oljekrisen. 

Digitalt finns dock förteckningar om vilka arbetsområden och enheter länsstyrelsen 

arbetade med under perioden. Genom sökningar på riksarkivets hemsida valdes en av dessa 

enheter, kallad ransoneringsenheten, ut. Därefter följdes metoden för Umeå värmeverk AB. 

Statens offentliga utredningar, svensk författningssamling, och litteratur valdes delvis 

samtidigt. Genom litteraturundersökningar förekom referenser till utredningar och 

författningssamlingar. Om det förelåg en koppling med uppsatsens syfte och 
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frågeställningar lästes de igenom mer grundligt, varefter de förkastades eller togs med i 

undersökningen. I fallen med litteratur tolkade de ofta vilka effekter lagändringar hade i 

praktiken. Detta framkom inte i de officiella statliga rapporterna och i denna aspekt kom 

litteraturen med relevant information kopplat till statliga rapporter. 

 

1.6 Källkritik 

De huvudsakliga källorna som använts består av underlag från officiella svenska 

institutioner. Sannolikheten att dessa källor skulle innehålla medvetna faktafel eller vara 

felvinklade bedömer jag som mycket liten och har därför valt att lita på dem. Dock har dessa 

källor till stor del hittats genom manuell hantering, vari felkällor kan föreligga. För Umeå 

värmeverk AB:s del har samtliga diarier för tidsperioden oktober 1973 till och med 

december 1978 bläddrats igenom och det intressanta som hittats har undersökts vidare. Det 

är inte osannolikt att viktig information kan ha missats under genomsökningen. Dessutom 

har de källor som förekommer valts ut av författaren av detta arbete. Det innebär i sig en 

felkälla då författarens uppfattning om vad som kan vara intressant kan skilja sig från andra 

personers tolkningar. Det kan medföra att ytterligare viktiga handlingar aldrig läses. Det 

som återges av texterna i arbetet är de tolkningar som gjorts, vilket gör att feltolkningar 

skulle kunna förekomma. 

 

De litterära källor som använts är så kallade andrahandskällor. De har i sin tur tolkat den 

information de återger i sin litteratur. En risk är att de har missuppfattat sina källor, vilket 

medför att uppsatsen i sådant fall omedvetet innehåller faktafel.   
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2. Oljekrisen blir ett faktum 

1970-talet var ett krisdrabbat decennium i Sveriges historia. Landet drabbades år 1973 av 

den första oljekrisen, OPEC 1. Bakgrunden till krisen var Oktoberkriget, ett krig som 

utspelade sig mellan å ena sidan Egypten och Syrien och å andra sidan Israel.21 OPEC-

länderna (Organization of the Petrolium Exporting Countries), som stod för en stor del av 

världens oljeproduktion stod på Egyptens och Syriens sida. En följdeffekt av kriget var att 

OPEC-länderna beslöt sig för att begränsa oljeproduktionen och kraftigt höja oljepriserna, 

i syfte att skapa problem för de länder de ansåg vara på Israels sida i konflikten.22  Sent på 

hösten 1974 hade oljepriserna stigit med omkring 400procent.23  

 

Olja var en importerad naturresurs som Sverige gjort sig starkt beroende av vid 1973 års 

kris. Industrisektorn, som upplevde sin storhetstid under 1970-talet var starkt beroende av 

olja i sin produktion, transportsektorn för drivmedel och el- och värmeverk för sin 

energiutvinning.  Under hösten 1973 drabbades Sverige därför av en chock när olja plötsligt 

blev en bristvara.24  

 

Umeå kommun fick i december 1973 beskedet av sin oljeleverantör, Nynäs-Petroleum, att 

oljeleveransen som skulle täcka energibehoven för december månad skulle uppgå till 75 

procent av det uppskattade normalbehovet, med anledning av en uppgörelse mellan 

oljebolaget och den svenska staten.25 Vid samma tidpunkt som oljekrisen var ett faktum 

1973 startade kommunen utredningar för energibesparande åtgärder. Bland de tidiga och 

kortsiktiga åtgärderna beslutades bland annat att inomhustemperaturer i kontorslokaler 

skulle sänkas, eller värmen helt stängas av där den inte var nödvändig. Ventilationer skulle 

även ses över och reduceras och fönster och dörrar skulle tätas.26  

                                                      
21 www.ne.se  
22 Schön (2014), s. 382 
23 1974. 1387 
24 Schön (2014), s 380–383 
25 1973. 1046  
26 1973. 1046 
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Oljebaserade drivmedel, bensin och diesel, utgjorde en väsentlig del av Sveriges oljeimport. 

För att det begränsade drivmedlet skulle komma de som behövde det som mest till nytta, 

drev Sveriges regering snabbt igenom en politik för bränsleransonering. Länsstyrelserna var 

den samhällsinstitution som fick i uppgift att fördela bränslet i respektive län, och kunde i 

sin tur avdela extra ransoner till kommunerna inom länet. Den som ville begära större 

tilldelning än standardransonen, eller söka från den extra tilldelningen kommunen hade fått, 

kunde vända sig till Umeå kommuns kristidskontor som upprättades i Umeå på uppdrag av 

länsstyrelsen. För att upprätthålla bränsleransoneringslagarna fick man endast tanka mot 

uppvisande av särskilda ransoneringskort och man fick inte tanka större volym än den som 

tilldelats av länsstyrelse eller kommun.27 Lagen om bränsleransonering ledde till att 

konflikter mellan privatpersoner och länsstyrelsen uppkom, något som kommer diskuteras 

i mer detalj under avsnitt 2.2. 

 

2.1 Statens agerande under krisen 
Oljekrisen, som tog sin början i oktober 1973 var ett problem för hela det svenska samhället, 

eftersom en majoritet av oljan som importerades till Sverige kom från mellanöstern-

regionen. Något som förvärrade läget ytterligare var att hösten 1973 var ovanligt kall, vilket 

innebar att oljeförbrukningen ökade, då stora delar av värmesystem i både hus och 

värmeverk var oljeeldade. Förutom oljeberoendet i värmesystemen var olja även en viktig 

resurs för Sveriges elproduktion. 20 procent av den producerade elen kom nämligen från 

oljebaserade kraftverk.28  

 

Under de två inledande månaderna av Oktoberkriget märktes inte oljekrisen av i det svenska 

samhället. Under denna period låg oljeleveranserna och förbrukningen på normala nivåer. 

Under hösten började dock oron att stiga. På uppdrag av statliga myndigheter och regeringen 

gick en förfrågan ut den 9:e november till de stora oljebolagen, rörande statusen på de 

                                                      
27 1974. 163 
28 Vedung (1982), s. 53 
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oljelager som förfogades över, samt rörande statusen på import- och exportmarknaden. Den 

15:e november kom svaret att oljeleveranserna under december förväntades sjunka kraftigt. 

Dagen efter beslutade regeringen därför att sätta igång en process, med målet var att sätta i 

bruk en statlig krigsorganisation. Detta för att få den allmänna ransoneringslagen och 

allmänna förfogandelagen att träda i kraft.29  

 

Lagarna var så kallade fullmaktslagar och gör det möjligt för regeringen att åsidosätta 

riksdagen i beslutande som annars fattas av de folkligt tillsatta representanterna i riksdagen. 

Det finns tre scenarion då dessa lagar kan träda i kraft. Dessa är: 

1. i händelse av krig träder lagarna automatiskt i kraft utan beslut från riksdagen.  

2. vid krigsfara kan regeringen besluta att lagen ska träda i kraft under förutsättning att 

riksdagen inom en månad får ta ställning till lagen. 

3. ”då det inom landet uppkommit knapphet eller betydande fara för knapphet på 

förnödenhet som erfordras för krigsbruk eller ekonomisk försvarsberedskap eller 

som eljest är av vikt för befolkningen och produktionen.” Om knappheten uppstått 

på grund av att landet befunnit sig i krig eller ”annan utom riket inträffad 

utomordentlig händelse” kan regeringen, med riksdagens godkännande tillämpa 

lagen under högst ett år i taget.30 

Under oljekrisen var det med andra ord scenario tre som åberopades och den 11:e januari 

biföll riksdagen regeringens propositioner om fullmaktslagarna. Utöver de två ovan nämnda 

fullmaktslagarna innehöll regeringens förslag ytterligare en proposition. En helt ny 

fullmaktslag om elransoneringslag, vilken också bifölls. När dessa tre lagar hade trätt i kraft 

kunde regeringen på egen hand formellt besluta om omfattande ransoneringar. När lagarna 

hade röstats igenom tillsattes två nämnder, bränslenämnden (BN) och 

elransoneringsnämnden (SERN), som fick i uppgift att handha de planerade 

                                                      
29 Vedung (1982), s. 48–49 
30 SFS (1954:279) 
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ransoneringarna av bränsle och el. Bränsleransoneringen av drivmedel ålades Sveriges 

länsstyrelser.31  

 

Innan dessa lagar trädde i kraft hade riksdag och regering dock redan vidtagit åtgärder i i 

syfte att sänka Sveriges oljeförbrukning. 

• Den 20:e november startade en nationell elsparskampanj i dagspress, tv och radio, 

där befolkningen informerades om vad de kunde tänka på för att förbruka mindre el. 

• Den 22:a november startade en nationell energisparkampanj i dagspress, tv och 

radio, där befolkningen informerades om vad de kunde göra för att förbruka mindre 

energi, utöver elsparandet. 

• Den 27:e november avtalades att oljebolagen skulle skära ned sina leveranser med 

25 procent under december 1973. 

• Den 6:e december beslutade riksdagen om bränsleransonering som skulle träda i 

kraft den 8:e januari 1974.32  

Förhandlingar den 27:e november mynnade ut i ett avtal om att oljebolagen frivilligt skulle 

skära ned oljeleveranserna av eldningsolja med 25 procent under december, vilket i 

praktiken innebar att en oljeransonering trätt i kraft långt innan en sådan ransoneringen blev 

formell. Beslutet skapade problem, inte minst för Umeå kommun och det kommunala 

bolaget Umeå värmeverk AB. I en senare del av arbetet kommer problematiken analyseras 

mer noggrant. 

 

Under ransoneringsperioden tilldelades villor 75 procent av den normala oljeförbrukningen 

och värmeverken 79 procent. Ingen elransonering blev under krisen aktuell. Dock infördes 

förbud mot elvärme i garage, obebodda fritidshus, lager och mot motorvärmare. 33       

                                                      
31 Vedung (1982), s. 50 
32 Vedung (1982), s. 50–51 
33 Levin (2014), s. 88 
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Under mitten av januari 1974 började det internationella oljeläget återigen att förändras, nu 

till fördel för Sverige. Det innebar att regeringen efter hand dels kunde lätta på de 

ransoneringar som införts och sluta med de energisparskampanjer som förts. Det innebar 

samtidigt att de ransoneringslagar regeringen hade beviljats av riksdagen inte behövde 

nyttjas särskilt lång tid framöver, eller i särskilt omfattande skala. Slutet av krisen markeras 

av en annons i dagspressen, den 9 mars 1974 från den Centrala Driftledningen, som löd 

”tack för ett verkligt gott elsparande”.34   

 

2.2 Länsstyrelsens agerande under krisen 

I samband med att oljekrisen var ett faktum bildade Sveriges länsstyrelser, 

Ransoneringsenheten, som togs i skarpt bruk den 8 januari 1974, i enlighet med det beslut 

som fattades av riksdagen den 6:e december 1973. Ransoneringsenhetens ansvar var att 

fördela det flytande drivmedlet i Sverige. Med flytande drivmedel avsågs, bensin 

motorfotogen samt motorbrännolja (diesel). Bildandet av enheten skedde i december 

1973.35  

 

I Västerbottens länsstyrelse blev samtliga bilägare tilldelade en standardranson om 100 liter 

bränsle, vilket skulle täcka bränslebehovet från och med den 8:e januari till och med den 

28:e februari 1974. Mopedägare hade under ransoneringsperioden rätt att fylla sin tank en 

gång, mot uppvisande av försäkringsbevis hos tankstationen.36 Den person som ansåg sig 

vara i behov extra bränsletilldelning, som alltså hade behov av mer än standardtilldelningen 

under perioden kunde begära det av länsstyrelsen. Detta gjordes genom att fylla i ett 

formulär, med en motivering om varför en extra tilldelning var nödvändig. Därefter tog 

                                                      
34 SOU (1975:61) 
35 Ransoneringsenheten 
36 13. 017-5-73 
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länsstyrelsen ställning till om skälen för extra tilldelning var tillräckligt starka eller inte, 

samt om de skulle bevilja hela den begärda kvantiteten bränsle.37  

 

De som hade sökt, men som inte blivit beviljade den extra tilldelning som söktes hade rätt 

att överklaga sitt beslut till länsstyrelsen.38 Det inkom ett 40-tal sådana överklaganden under 

perioden. Ofta gällde de tilldelning som hade sökts för den uppskattade åtgången för att ta 

sig till och från sin arbetsplats. I handläggningen av dessa ärenden hade länsstyrelsen i de 

flesta fall bifallit en extra tilldelning, men inte den kvantitet som hade sökts. För att ge ett 

exempel på detta hade en person ansökt om extra tilldelning på 300 liter, och blivit tilldelad 

30 liter. I överklagandet angav han att han var beroende av bil för att ta sig till sitt jobb, 8 

mil tur och retur per arbetsdag. Länsstyrelsen avslog överklagandet.39   

     

Förutom den bränsleransonering länsstyrelsen ansvarade för, tilldelade Västerbottens 

Landsting sina kommuner, däribland Umeå kommun en särskild bränsleranson, avseende 

förskotts- och behovsranson för mopeder, traktorer och andra redskap inom jordbruks- och 

trädgårdsnäringen, samt till fiskenäring och annan kommersiell båttrafik. För att underlätta 

administreringen av den extra tilldelningen och utifrån en informationssynpunkt, 

upprättades på länsstyrelsens begäran kristidskontor i varje kommun.40   

 

Den första ransoneringsperioden blev även den sista, under den första oljekrisen. Under 

februari hade oljeförsörjningsläget stabiliserat sig, vilket gjorde att ransonering inte längre 

var nödvändig. Staten beslutade med anledning av det att länsstyrelserna under februari 

skulle börja avveckla ransoneringsenheten.41 

 

                                                      
37 13. 017-4-73 
38 13. 017-4-73 
39 13. 015-52-74 
40 13. 107-3-73  
41 Ransoneringsenheten 
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2.3 Kommunens agerande under krisen 

Efter statens överenskommelse med oljebolagen den 27 november 1973, blev Umeå 

kommun informerade om att oljeleveransen från sin oljeleverantör under december månad 

skulle skäras ned med 25 procent (150 m3).42 I och med detta besked gick oljekrisen från att 

vara ett hot till att bli skarp verklighet. Kommunen behövde agera för att snabbt att skära 

ned sitt oljeanvändande. I en rapport från kommunkansliet framkommer vilka akuta 

åtgärder kommunen vidtog för att sänka oljeförbrukningen. Bland åtgärderna finner man 

följande: 

• sänka rumstemperaturen i förvaltningslokaler till 20oC 

• justera ventilationsanläggningar, för att ta in så lite friskluft som möjligt och tidvis 

helt stänga av ventilationsanläggningarna 

• förbättra fönster- och dörrtätningar 

• generellt sätt reducera luftkonditioneringsanläggningar 

• sänka eller helt stänga av värmen i garage och förråd 

• begränsa tiden för el till motorvärmaren 

• gå ut med rekommendationer till hushåll, bland annat att de inte skulle diska under 

rinnande vatten och duscha istället för att bada.43 

Den 8:e januari 1973, trädde riksdagens bränsleransoneringslag i kraft. Utöver den 

bränsleranson länsstyrelsen tilldelade fordonsägare hade Umeå kommun blivit tilldelade en 

särskild ranson för perioden januari till februari 1974. Den extra tilldelningen bestod av 41,5 

m3 fotogen/bensin och 64 m3 brännolja. Detta fördelades mellan jordbruksnäringen, 

fiskenäringen och skulle även gå till mopedbränsle. Jordbruket fick ett extra tillskott på 

16m3 fotogen/bensin, samt 60m3 brännolja. Fiskenäringen fick 10m3 fotogen/bensin och 

4m3 brännolja. Resterande mängd, 15,5 m3 fotogen/bensin tilldelades mopeder. Ansvaret 

att fördela den extra tilldelningen av drivmedelskvoten låg på kommunen, som på uppdrag 

                                                      
42 1973. 1046  
43 1973. 1046 
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av länsstyrelsen i slutet av december 1973 satte i drift ett temporärt kristidskontor, som 

bland annat handlade ransoneringsärenden.44  

 

2.3.1 Umeå värmeverk AB:s agerande under krisen 

Det av kommunen helägda bolaget Umeå värmeverk AB informerades samtidigt som 

kommunen om den minskade oljeleveransen under december månad. Detta innebar stora 

problem för värmeverkets del, utöver de uppenbara problemen att förse sina kunder med 

värme i samma utsträckning som innan krisen. 

 

Den överenskommelse staten hade träffat med oljebolagen ingicks innan 

ransoneringslagarna var ett officiellt beslut, och innebar i praktiken att bränsleransonering 

var ett faktum redan då.45 Problemet för värmeverkets del var det avtal de hade till sina 

kunder. Det reglerade nämligen vilken minimitemperatur kunden hade rätt till. Om 

ransoneringslagarna hade trätt i kraft innan beslutet om nedskärning i oljeleveranser var ett 

faktum hade läget varit ett annat. I händelse av lagstadgad bränsleransonering hade avtalet 

per automatik underställts lagen, men så var alltså inte fallet under december 1973. För att 

undvika att bryta mot gällande avtal gick kommunen ut med information och förtydligande 

av den statliga energisparkampanjen till samhället om vilka energibesparande åtgärder som 

kunde vidtas, med förhoppningen att medborgarna självmant skulle minska 

energikonsumtionen. Åtgärder som uppmanades var att: 

• sänka inomhustemperaturerna 

• duscha istället för att bada badkar. Det uppskattades vara 1/3 mer energieffektivt 

• inte diska under rinnande varmvatten 

• inte skymma element med gardiner eller möbler 

• installera termometer för att ha bättre kontroll värmen46 

                                                      
44 1974. 163 
45 Vedung (1982), s. 50 
46 1973. 1046 
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Under 1973 började värmeverket även att utarbeta krisplaner, för hur värme skulle kunna 

levereras till sina kunder, på ett mer långsiktigt sätt, om effekten av oljekrisen skulle kvarstå 

under en längre period.  

 

De ugnar som användes för sopförbränning kunde helt utan konvertering även användas till 

att förbränna annat brännbart material, exempelvis trä. Det beslutades att tester skulle 

genomföras, för att sedan utvärdera huruvida det visade sig effektivt eller inte. Bark från 

träindustriföretaget Bowaters och tallskott från skogsstyrelsen var de huvudsakliga 

materialen som användes för att komplettera oljeförbränningen. Under ett korttidstest 

bedömdes resultatet som tillfredställande, och därför beslutades det att ett längre test med 

större volymer skulle genomföras. Det visade sig däremot under långtidstestet att 

förbränning av tallskott och bark inte var så effektivt som korttidstesternas resultat visade.47 

Effekten, resonerade man, skulle möjligen vara tillräcklig under sommarmånaderna, men 

då skulle andra bränslen som sopor och annat avfallsbränsle täcka energibehoven. Därför 

beslutades att försöken skulle avslutas. Istället lades ett lösningsförslag fram, som med kort 

varsel skulle kunna implementeras om krisen förvärrades och oljetillgångarna minskade. 

Med relativt enkla medel kunde oljeeldningspannorna konverteras för att kunna elda annat 

material. Sopor och andra restprodukter med hög energigrad skulle kunna användas för att 

framställa värme om oljan helt tog slut.48  
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48 533 
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3. Långsiktigt agerande 

Med facit i hand, var den första oljekrisen snabbt övergående och Sverige kom undan med 

hälsan i behåll.49 Framförallt markerade krisen att det starka oljeberoende Sverige hade 

byggt upp under många år inte var en hållbar energiförsörjningslösning. Åren mellan OPEC 

1 och OPEC 2 fanns tid (1974–1978), som användes till förbättring och förändring av 

landets energisystem. På olika institutionella plan vidtogs olika åtgärder, vilka kommer att 

diskuteras nedan. De institutionella nivåer som granskas är staten och Umeå kommun.  

 

 

3.1 Statens långsiktiga agerande 

Staten vidtog en rad åtgärder i syfte att minska Sveriges oljeberoendet. En av dem riktade 

sig mot hushållen, eftersom de stod för omkring 30 procent av landets energiförbrukning. 

Genom en förändring i byggstandarden 1975 beräknades det att nybyggen skulle kunna 

halvera energiförbrukningen, till skillnad från hus byggda innan förändringen. Den nya 

byggnormen ställde framförallt tre krav för att kunna sänka energiåtgången.  

1. Värmeisoleringen i ytterväggarna skulle förbättras, för hålla kvar värmen bättre.  

2. Även ventilationen skulle förbättras för bättre värmeåtergivning. Den uppvärmda 

luften i byggnaden som skulle ventileras ut skulle användas för att värma den kalla 

luften som skulle in. 

3. Fönster skulle installeras på strategiskt bra platser för att släppa in så mycket värme 

som möjligt.50  

Förutom de byggnader som uppfördes med hänsyn till den nya byggstandarden, vidtogs 

även åtgärder för att minska energiåtgången i redan byggda bostäder. Bostadsägare 

uppmuntrades till att energieffektivisera sina hem genom att dels förbättra sin isolering och 

byta till bättre isolerande fönster, och dels genom att byta ut sina oljepannor till förmån för 

                                                      
49 Vedung (1982), s. 51 
50 Levin (2014), sida 95–96 
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el- eller fjärrvärme. Två övergripande åtgärder vidtogs för att uppmuntra förändringen. 

Riktade skatter mot eldningsoljan infördes och stödåtgärder sattes in för att subventionera 

förändringarna. Subventionerna och bidragen kunde uppgå till 35 procent av den totala 

kostnaden av ombyggnationen. Även förmånliga lån med lägre ränta än vanliga lån kunde 

beviljas för detta ändamål. Såväl privata bostadsägare som fastighetsbolag kunde ta del av 

stödpaketet.51 

  

Inför eldningssäsongen (med oljepannor) 1974/75 tillsatte staten en kommitté, vid namn 

energisparskommittén (ESK) för att informera den svenska befolkningen om vad de kunde 

tänka på för att minska sin energiåtgång. Till skillnad från de sparkampanjer som utfärdades 

under kristiden, som riktade sig mot olika sorters energityper, var ESK en mer allmän 

sparkampanj, med råd och uppmaningar för hur all typ av energiåtgång kunde minskas. 

Kommitténs övergripande mål var vagt formulerade, och uppdraget gick helt enkelt ut på 

att informera om allmänna tillvägagångssätt att hushålla med energi.52 

 

Lagen om kommunal energiplanering var ytterligare ett påverkansmedel staten satte till 

verket 1977, i syfte att minska Sveriges oljeberoende. Lagen riktade sig till Sveriges 

kommuner och sade att kommunerna skulle: 

• främja hushållning med energi. 

• verka för en säker och tillräcklig energitillförsel. 

• minska oljeberoendet i kommuner.  

Med denna lag ålades alltså kommunerna att arbeta fram planer för hur de kunde 

effektivisera sin energianvändning, samt verka för att minska det framtida oljeberoendet.53  

För att locka fram det önskvärda beteendet från Sveriges kommuner, uppmuntrade staten 

1978 dem till att frivilligt utföra extra arbetsinsatser, för att ytterligare minimera 

                                                      
51 Levin (2014), sida 95–96 
52 Vedung (1982), s. 40 
53 SFS 1977:440 
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energianvändningen. Initiativet gick under namnet ”energihushållningsplan för befintlig 

bebyggelse” och innehöll en morot, riktad till kommunerna. För att öka intresset utgick 

nämligen statliga bidrag till de kommuner som valde att arbeta med initiativet på olika sätt. 

Några av de arbetsområden som primerades var: organiserande av planeringsorgan, 

planering och upprättande av energihushållningsprogram, besiktning av nybyggda och 

ombyggda fastigheter (i syfte att se till att de nådde energieffektiviseringsmålen), 

informationsspridning till allmänheten, samt inköp av viss teknisk utrustning.54 

 

3.2 Kommunens långsiktiga agerande 

Mycket av det arbete som Umeå kommun utförde efter oljekrisen ålades det kommunala 

bolaget Umeå värmeverk AB. Kommunstyrelsen fattade i samförstånd med värmeverket 

övergripande planer för hur kommunens oljeberoende skulle reduceras. Den satsning som 

framförallt gjordes, med hjälp av kommunala medel, under perioden 1974–1978 var att 

satsa på utbyggandet av fjärrvärmenätet. Anledningen att man satsade på fjärrvärmen hade 

två huvudsakliga motiv. Fjärrvärmeverken var mer energieffektiva jämfört med oljeeldade 

värmepannor i hemmen. Dessutom kunde fjärrvärmeverken dryga ut, och på sikt övergå till 

andra bränslealternativ än olja.55 

 

3.2.1 Värmeverkets långsiktiga agerande 

Nedan visas tre diagram, som tydligt visar värmeverkets utveckling inom olika aspekter. 

Utvecklingsområdena som visas är den årliga förbränningen av olja (figur 3.1), 

förbränningen av sopor och andra tillskottsbränslen (figur 3.2), och den totala utvunna 

energimängden (figur 3.3).  
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Figur 3.1. Umeå värmeverks årliga förbränning av m3 olja  

 

Källa: Verksamhetsberättelser (1974–1978) 

 

Figur 3.2 Förbränning av alternativa energikällor angivna i 1000 kg 

 

Källa: Verksamhetsberättelser (1974–1978) 



 
 

27 
 

Figur 3.3. Utvunnen energimängd 1973–1978 

 

Källa: Verksamhetsberättelser (1974–1978) 

 

Något som vid första anblick kan uppfattas som paradoxalt är att oljeförbrukningen hos 

värmeverket stiger omkring 3,8 gånger från krisåret 1974 till 1978, trots tydliga riktlinjer 

att verka för en minskning av oljeberoendet. Den kraftiga ökningen kan dock förklaras av 

den omfattande utbyggnaden av fjärrvärmenätet som sker. Många fler byggnader inom 

kommunen värmdes upp av fjärrvärme 1978 jämfört med 1974. Områden som inte täcktes 

1974, men som gjorde det 1978 var Teg, Böleäng, Grisbacka, Grubbe, Umedalen, 

Västerslätt, Stadsliden och Liljansberget.56 

 

Även arbetet med alternativa energikällor intensifieras under perioden. Förbränning med 

tillskottsbränslen (utöver sopor) sjunker från 1974 och utgör nästan ingenting av den totala 

                                                      
56 Verksamhetsberättelse (1974), (1978), s. 1 
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förbränningen 1977, men ökar sedan igen. Det har att göra med att förbränningen av olika 

färska trämaterial som var vanligt under tiden efter krisen innehöll en hög koncentration av 

fukt och var därför inte särskilt energieffektivt. 57 Efter 1977 ersattes det med annat material 

(framförallt flis från sågverk) som hade en lägre fuktkoncentration, som gjorde det mer 

energieffektivt.  

 

Fram till 1975 hade värmeverket byggt ut kapaciteten för sopförbränning i ålidhemsverket 

så pass mycket att destruktionen från den egna kommunen inte räckte för att nå upp till den 

maximala förbränningskapaciteten på 60 000 ton per år. Därför inleddes försök med att 

förbränna även kranskommuners sopor. Försöken var positiva och kommunen inledde till 

en början ett samarbete med Vännäs kommun.58 Vid 1978 års slut hade verksamheten vuxit 

till att innefatta även Skellefteå, Nordmaling och Vindelns kommuner, men förbränningen 

låg ändå under maxkapaciteten (knappt 34 000 ton 1978).59 Förbränningen förväntades stiga 

till 60 000 ton året därpå, genom fortsatt samarbete med kranskommunerna och med 

Dåvmyrens sågverk som skulle börja leverera träflis. Den totala förbränningen med sopor 

och andra tillskottsbränslen hade stigit från 1974–1978, från att motsvara den energimängd 

som utvinns ur 5 000 m3 olja till att motsvara 9 000 m3.60  

 

Av de siffror som värmeverket redovisar verkar kapacitetsökningen av kilowatt ut-energi 

inte vara skalbar med den energi som går åt till utvinningen. Trots att oljekonsumtionen 

ökar 3,8 gånger och sopförbränningen tillägger ytterligare motsvarande 4 000 m3 oljeenergi 

1978, ökar värmeverkets totala ut-energi med drygt 2,5 gånger. Vad detta beror på fastställs 

inte, men skulle kunna bero på en låg efterfrågan på värme under sommarmånaderna och 

att värmeproduktionen därför inte nyttjas.  

 

                                                      
57 Verksamhetsberättelse (1976), s. 3 
58 Verksamhetsberättelse (1975), s. 3 
59 Verksamhetsberättelse (1978), s. 2 
60 Verksamhetsberättelse (1977), s. 4 
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4. Diskussion 

Enligt Lennart Schön var oljekrisen startskottet på en stor samhällsomvandling, och var den 

utlösande faktorn till en strukturkris. Under industrialiseringens höjdpunkt, från 1950-talet, 

till krisens inträffande var oljan både billig och utgjorde en effektiv energikälla. Det blev 

därför en viktig samhällelig resurs. Stora delar av den svenska industrin och energisystemen 

förlitade sig på oljeenergi, och krisen kom därav att påverka mer än Sveriges el- och 

värmeproduktionen. Chocken som samhället upplevde i samband med oljeprischocken, och 

det faktum att olja blev en bristvara lamslog mer eller mindre stora delar av samhället. 

Åtgärder behövde vidtas både på kort och lång sikt. De kortsiktiga åtgärderna gick ut på att 

hantera den akuta krisen och de långsiktiga gick ut på att samhället skulle bli mindre 

beroende av olja. Både på statlig och kommunal nivå genomfördes gedigna arbetsinsatser 

mellan oljekriserna OPEC 1 och OPEC 2 för att röra sig mot ett mindre oljeberoende 

samhälle. 

 

Genom statliga och kommunala beslut, beslutades det att fjärrvärmeverken skulle utvecklas 

för att på sikt bli mindre oljeberoende, och i hemmen skulle oljepannor ersättas med 

alternativa värmeförsörjningslösningar. En av dessa var fjärrvärme. Som en direkt följd av 

krisen gjordes därför satsningar för att bygga ut Umeås fjärrvärmenät. 

 

Trots de satsningar som gjorts för att minska Umeå värmeverk AB:s oljeberoende var den 

huvudsakliga energikällan vid 1978 år slut fortfarande olja. Anledningen till det kan 

förklaras av att fjärrvärmeverken var avancerade sociotekniska system, som hade anpassats 

efter att utvinna energi från olja. Något som förklaras i avsnitt 1.4.2 är att sociotekniska 

system är svårföränderliga och att systemets komponenter har ett starkt stigberoende. De 

alternativa energiförsörjningsalternativen behövde alltså anpassas efter det redan befintliga 

systemet. Eftersom samhället var beroende av värmeförsörjning och inget storskaligt 

alternativ till olja fanns, fanns heller inget annat val än att fortsätta producera värme med 

olja. Ett alternativ som dock sakta växte fram och som kom att minska oljans användning i 
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allt högre grad under perioden var förbränning av sopor och annat restavfall. Även om 

förändringen mot ett mindre fossilberoende var långsam, var den ihållande.  

 

Med facit i hand var oljekrisen inte så omfattande som befarades från början. Länsstyrelsens 

ransoneringsenhet var endast i skarpt bruk under två månader och de befogenheter 

regeringen hade blivit beviljade behövde aldrig nyttjas. Det var dock ett uppvaknande i den 

bemärkelsen att samhället inte längre kunde förlita sig på oljeenergi som sin primära 

energikälla. De oljeberoende energisystemen var fundamentala för samhället, och det 

faktum att händelser utanför landets kontroll hade haft en betydande påverkan gjorde att 

staten och kommunerna vidtog åtgärder för att förhindra liknande framtida händelser.   

 

 

4.1 Undersökningens begränsningar 

Undersökningen utgår framförallt från ett värme- och drivmedelsperspektiv och utelämnar 

i huvudsak elektricitetperspektivet. Detta trots att elproduktionen till 20 procent var 

oljeberoende. En framtida studie skulle med fördel mer djupgående kunna analysera vilka 

effekter oljekrisen hade på elbolagen.  

 

Det som i arbetet redogörs för om länsstyrelsen, bygger på material från Riksarkivet i 

Härnösand. På grund av praktiska och ekonomiska skäl kunde inte mer tid än så avsättas på 

det arkivet. Resultatet blev att endast materialet från ransoneringsenheten hanns gå igenom. 

En framtida förbättringsåtgärd vore att tillbringa mer tid i det arkivet. Dels skulle detta bidra 

till att mer noggrant hinna gå igenom materialet från ransoneringsenheten och dels för att 

undersöka vad länsstyrelsen arbetade med mer kopplat till oljekrisen.  
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