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Förord 
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Pettersson som i ett tidigt stadie av skrivandet var med som en inspirerande 

idéspruta och hjälpte mig att ta de första trevande stegen på resan.  

 

Mot slutet av arbetet har jag även fått en ovärderlig hjälp med att se arbetets 

helhet och lyfta texten ytterligare genom att identifiera de sista pusselbitarna. 

För det arbetet vill jag tacka professor Lena Andersson-Skog för att du läst, 

kommenterat och hjälpt mig hitta nya möjligheter för att förbättra arbetet.  

Jag vill även tacka FD Martin Eriksson för att du hjälpt mig genom att läsa 

arbetet i sin helhet och kommit med värdefulla råd inför färdigställandet av 

avhandlingen.  

 

Även utanför institutionen finns det flera som jag särskilt vill tacka. Professor 

Paolo Malanima som läste och kommenterade texten i ett relativt tidigt stadie 

och bidrog med förslag för den framtida utvecklingen. Jag vill även tacka pro-

fessor Paul Warde som gjorde en grundlig genomläsning av mitt manus inför 

mitt lic-seminarium. Som opponent på min fördisputation gav professor Kris-

tina Söderholm förslag på välbehövliga strukturförändringar av arbetet, vilket 

jag är väldigt tacksam för.   

 

Jag vill även passa på att tacka de medlemmar från CERE som läst och kom-

menterat mitt arbete. Bengt Kriström för en gedigen genomgång av min lic-



uppsats och ett stort tack till professor Runar Brännlund, samt professor Karl-

Gustav Löfgren för att ni läste och kommenterade de artiklar som kom att ingå 

i lic-arbetet.  

 

Utöver dessa personer vill jag rikta ett varmt och helhjärtat tack till alla på 

institutionen som kommit med råd och förslag, eller stöd och uppmuntran 

längs med resans väg. Om det så varit i fikarummet, på seminarier eller på 

konferenser så har jag omgivits att hjälpsamma kollegor. Bland dessa vill jag 

tacka FD Helén Strömberg, FD Hans Jörgenssen, FD Fredrik Olsson-Spjut, 

FD Ulf Sandqvist och FD Jonatan Svanlund.  
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Abstract 

This thesis investigates the development of the long-term energy consumption 
in the Swedish households by estimating the sector’s total energy use and 
moreover, by examining how structural, institutional and economic factors 
have affected the demand for energy in the residential sector during the period 
1913-2008. The investigated period covers a transition from traditional fuels, 
such as firewood, to fossil fuels and finally renewable energy. Previous quan-
titative research in the field of energy history has mainly focused on estimates 
of the primary energy supply, and further, this research has primarily been 
supply-oriented and has therefore focused the production of energy and the 
supporting infrastructure.  
 Overall, there is currently a lack of knowledge covering the long-term 
patterns in Swedish household’s energy consumption, including changes of 
the household energy mix. Identifying the central mechanisms behind these 
changes is the central research question in this thesis. Improved understand-
ing of the energy transformation in Swedish households constitutes important 
knowledge for all actors who address energy and climate policy, not the least 
are knowledge about the complex factors that have affected the household 
consumption of fossil fuels, and thereby the household’s carbon dioxide emis-
sions, important.- The aim of this thesis is to contribute to a better under-
standing of the households' role in the energy system and how this role has 
changed during the 1900s until 2008.  
 The thesis uses a structural analytical approach, based on the concepts 
suggested by foremost Olle Krantz and Lennart Schön, to understand how the 
household’s energy consumption is linked to structural changes and techno-
logical development. Although the structural analytical chronology, as sug-
gested by Schön, primary builds on the industrial sector, the households can 
be expected to follow a similar pattern of transformation. This since general-
purpose energy technologies is central for the pattern of transformation.   
However, since different sectors face different conditions and different abili-
ties to utilize the energy, it is equally plausible to assume that the households 
follow a different pattern than other sectors. The response could either have 
been faster or slower.  
 The thesis concludes that the period covering the years 1913 to 1973 was 
a catching-up phase. The households lagged behind the industrial sector with 
respect to the transition to coal, electricity and oil. But in 1973 the households 
had however a similar energy mix to other sectors. The second conclusion is 
therefore that the households made a faster transition from oil to electricity 
and district heating. After 1985 the household’s energy mix took a different 
path compared to other sectors, which is the third conclusion. After 1985 the 
household’s oil consumption continued to decline as the consumption of dis-
trict heating was increasing. The households were also more prone to increase 
their consumption of bio-fuels during the 1990s.  

 

Keywords: Economic History, households, energy consumption, consump-

tion patterns, housing, housing and energy policy, carbon dioxide emissions  
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Kapitel 1. Inledning 

Ekonomisk utveckling och stigande levnadsstandard har historiskt sett varit 

nära förknippade med genomgripande förändringar av energianvändningen.1 

För det första har den svenska energianvändningen tiofaldigats sedan början 

av 1800-talet och för det andra har sammansättningen av energibärare2 för-

ändrats dramatiskt.3 Traditionella energikällor som ved, vatten och vind har 

kompletterats med stenkol, olja, gas och elektricitet. Nya teknologier för pro-

duktion och distribution av energi har också tillkommit. Den förändrade ener-

gianvändningen har inte bara ändrat villkoren för tillverkning och transpor-

ter, utan har också skapat nya förutsättningar för hushållens vardag och  

därmed bidragit till förbättrad levnadsstandard. Hushållens energiförbruk-

ning kan därför ses som både energi- och konsumtionshistoria med  

socialhistoriska dimensioner. 

 Ekonomisk historisk forskning har under de senaste decennierna kart-

lagt förändringar i primärenergitillförseln i olika länder, däribland Sverige.4 

Primärenergitillförselen, eller den primära energitillförseln, svarar mot ener-

gitillförseln innan energin har omvandlats till olika kommersiella energibä-

rare. Omvandlingen innebär alltid energiförluster, varför den slutliga energi-

konsumtionen alltid är lägre än primärenergitillförseln. Därmed finns en god 

bild av energianvändningen i ledet innan omvandling till andra energibärare. 

Efterfrågan på primärenergi kan dock härledas från efterfrågan av slutliga 

energibärare. Förståelse av den förändrade energianvändningen kan därför 

potentiellt ökas genom analyser som ligger närmare den slutliga använd-

ningen. I länder som USA och Storbritannien producerades exempelvis el i 

hög utsträckning i kolkraftverk. Priserna var därför högre än i Sverige där el 

fram till 1970-talet i huvudsak har producerats i vattenkraftverk. Det lägre el-

priset i Sverige ökade därför efterfrågan på el, samtidigt som efterfrågan på 

andra energibärare, som koks, minskar i jämförelse med USA och Storbritan-

nien.5 I dagsläget finns inte samma kunskap om den slutliga energianvänd-

ningen som för primärenergitillförseln. Möjligheterna att analysera  

energiefterfrågans drivkrafter begränsas av detta faktum.  

 Samtidigt kan det noteras att en rad studier kartlagt utbyggnaden av 

energisystemens infrastruktur i Sverige och andra länder.6 I korthet finns 

kunskap om politiskt-ekonomiska samt tekniska aspekter av svensk energi-

historia. Analyser av energins betydelse för främst industriell tillväxt har 
                                                             
1 Se till exempel Schön (2000) Kander (2002), Kander m.fl. (2013) 
2 Med energibärare menas ett ämne eller ett system som lagrar och/eller transporterar energi. 
3 Kander (2002). 
4 Gales m.fl. (2007), Johansson m.fl. (2008).    
5 Schön (2000), s 244-245. Kander m.fl (2013), s 271-273. 
6 Högselius och Kaijser (2007), Summerton och Björck (1992), Hård och Olsson (1994). 
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också genomförts. Lennart Schön kopplar exempelvis energi till de perioder 

av strukturomvandling som han hävdar präglar svensk ekonomisk utveckl-

ing.7 Det saknas dock systematiska kartläggningar och analyser av energian-

vändningen utifrån ett konsumentperspektiv och ur ett längre tidsperspektiv.8 

Traditionellt har ekonomisk-historiska analyser fokuserat på tillverkningsin-

dustrin och transportsektorn medan hushållen och även tjänstesektorerna har 

givits mindre framträdande roller. Därav saknas detaljerad kunskap om hur 

hushållens energianvändning har förändrats före 1970. Detta inkluderar även 

analyser av drivkrafter bakom långsiktiga förändringar i hushållens energiför-

brukning. Samtidigt noteras att hushållens energianvändning utgör en  

betydande del av den totala energianvändningen i Sverige.9  

  Det finns idag en omfattande litteratur inom både ekonomisk historia 

och nationalekonomi som har identifierat sambanden mellan energiutbud, 

ekonomisk tillväxt och utsläpp på en aggregerad nivå.10 En mer begränsad 

forskning finns kring konsumtionen av energi. Det finns en viss kunskap om 

hur privatbilismen har bidragit till en ökad bränsleanvändning under efter-

krigstiden samt, för tiden efter 1970, hur bostadssektorns energianvändning 

har förändrats.11 Sammanhållna, långsiktiga analyser av den slutgiltiga  

energikonsumtionen baserade på kvantitativa data saknas dock för  

1900-talet. 

 Några huvuddrag är dock kända även gällande den långsiktiga utveckl-

ingen.  I början av 1900-talet dominerades energiförbrukningen av ved för 

uppvärmning. I viss utsträckning användes även kol och koks för uppvärm-

ning och stadsgas för matlagning. Hushållen bestämde i hög utsträckning över 

sin energiförbrukning och vilka bränslen som användes. I dag är bostadssek-

torn uppkopplad mot stora tekniska system, där hushållens beslut om energi-

användningen i långt högre grad än tidigare påverkas av politiska aktörer och 

energiproducenter. Energibärarna är också betydligt fler än tidigare. Hushål-

lens energianvändning påverkas också indirekt av politikområden som i allt 

väsentligt har tillkommit under 1900-talet, inledningsvis bostads- och energi-

politiken och senare även miljöpolitiken.  

 I Lennart Schöns analyser är förändrade relativpriser för energi en cen-

tral faktor bakom olika förändringar i energianvändningen.12 Energikonsumt-

ionen, politiken och de tekniska systemen kan därför antas ha utvecklats i ett 

samspel med förändrade energipriser. Prisförändringarna är alltså integre-

rade med de tekniska, ekonomiska och politiska omvandlingsprocesserna i 

                                                             
7 Schön (2000). 
8 Editorial (2012) pp 1-7. Exempel på undantag är: Lindmark och Andersson (2010); Kander (2002). 
9 Energimyndigheten (2013).  
10 Rubio m.fl, (2010) Wrigley (1962); Wilkinson (1988), Henriques (2011). 
11 Lindgren (2010); Nässen m.fl. (2008); Nair m.fl. (2010). 
12 Schön (1990). 
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samhället. Hur bostadssektorns energiförsörjning har förändrats, vilka driv-

krafter som varit centrala och hur omställningen har möjliggjorts är den cen-

trala problemställningen i denna avhandling. Detta är en viktig aspekt  

av den ekonomiska omvandlingen under 1900-talet. 

En förståelse av omvandlingen är dessutom betydelsefull för dagens energi- 

och klimatpolitik. Detta ska sättas i relation till de politiska målsättningarna 

att öka energieffektiviteten, uttryckt i exempelvis det så kallade 20-20-målet, 

med ambitionen att öka energieffektiviteten med 20 procent fram till 2020.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar  

I avhandlingen undersöks de svenska hushållens energianvändning i bostads-

sektorn mellan åren 1913 och 2008. Tidigare forskning har resulterat i en 

övergripande beskrivning av hur konsumtionsmönstren för energi har utveck-

las i bostadssektorn. Den tidigare forskningen har dock, som nämnts, i första 

hand varit utbudsorienterad och har därmed fokuserat på produktionen av 

energi och uppbyggnaden av infrastruktur. Den svenska kvantitativa energi-

historiska forskningen har dessutom främst tillhandahållit skattningar av den 

långsiktiga primärtillförseln av energi. Studier av efterfrågesidan är dock vik-

tiga för bättre analyser av energins strukturomvandlingar eftersom primär-

energitillförseln kan härledas till den slutliga energianvändningen där hushål-

len utgör en viktig del.   

 Det saknas idag kunskap om hur förändringarna av hushållens energi-

konsumtion gått till, och vilka förhållanden som påverkat hushållens över-

gångar till nya energikällor och hur detta sammantaget påverkat den samlade 

energianvändningen och utsläppen av koldioxid från bostadssektorn.  

Koldioxidutsläppens utveckling är framförallt viktig eftersom klimatpolitiska 

mål, genom olika styrmedel, har blivit en allt viktigare faktor bakom hushål-

lens energikonsumtionsbeslut under de senaste 25 åren. Hushållssektorn är 

också den sektor där några av de största minskningarna av svenska utsläpp 

har skett. Detta beror på ändrade energikonsumtionsmönster, vilket gör ana-

lyser av orsakerna särskilt viktiga.  

 Avhandlingens syfte är att bidra till en ökad förståelse om hur hushål-

lens roll i energisystemet har förändrats under 1900-talet fram till 2008 och 

hur dessa förändringar kan förklaras. Mot den bakgrunden kommer följande 

frågeställningar att vägleda studien:   

 

    Hur har hushållens energikonsumtion förändrats avseende  

energibärare och energivolym?  

 

    Hur har hushållens energianvändning förändrats i relation till den  

totala energitillförseln och vilka har de centrala drivkrafterna varit? 
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    Har hushållens energiomställning påverkat miljön, med betoning på 

förändrade koldioxidutsläpp? 

 

För att svara på frågeställningarna kommer dels hushållens energikonsumt-

ion fördelad på energibärare att skattas för perioden, dels konstrueras prisse-

rier för analys av marknadskrafternas samband med energiomställningarna. 

Dessutom kartläggs hushållens inkomstutveckling, boendestandardens ut-

veckling, liksom hushållens innehav av elektriska kapitalvaror. I samman-

hanget görs även en översikt av energi- och bostadspolitikens utveckling och 

viktiga energitekniska systemskiften diskuteras. Dessa är främst bostads- och 

energipolitiken, som med hjälp av olika styrmedel direkt eller indirekt påver-

kade hushållens energikonsumtion.  

 Avhandlingens kanske viktigaste bidrag till forskningsläget är att belysa 

ett efterfrågeperspektiv i den långsiktiga energiforskningen. Dynamiken kring 

ekonomisk strukturomvandling och förändrad energianvändning har tidigare 

studerats av både Lennart Schön och Astrid Kander, men deras fokus har i 

huvudsak kretsat kring energianvändning inom ekonomins produktionssida. 

Därmed blir drivkrafterna energins betydelse för att skapa produktivitetstill-

växt den centrala, också för att förstå grundläggande aggregerade samband 

som BNPs energiintensitet. Detta är dock en förenkling. Hushållens energi-

förbrukning utgör idag cirka 25 procent av energiförbrukningen i Sverige. 

Denna förbrukning hänförs dock inte ekonomins produktionssida, utan till 

konsumtionen, alltså till ekonomins användningssida.  

 För att förstå de långsiktiga sambanden mellan energi och tillväxt på 

aggregerad nivå på ett mer detaljerat sätt än vad som tidigare varit möjligt är 

det nödvändigt att också förstå dynamiken på konsumtionssidan. Hur viktigt 

det är kan till och med anges approximativt, cirka 25 procent. Det är alltså inte 

en oväsentlig forskningsuppgift att skilja mellan den energianvändning som 

uppstår i produktionen och den som uppstår i konsumtionen. 

 Lennart Schön menar att en dynamik inom tillverkningsindustrin po-

tentiellt kunde förklara växlingar i produktivitet, och därmed med växlingar 

av tillväxt.13 Frågan är hur hushållens energianvändning, både gällande volym 

och struktur, förhåller sig till detta mönster. Finns det en samtidighet i förhål-

lande till ekonomins produktionssida gällande omvandlingen, en fördröjning 

eller till och med en ledning gällande introduktionen av nya energibärare  

och volymtillväxten?  

 Frågan är inte trivial. Energihistoriska jämförelser mellan olika länder 

har hittills fokuserat på BNPs energiintensitet.14 Diskussionerna rör, grovt 

förenklat men ändå sant, i huvudsak industriell dynamik. Samtidigt utgör 

                                                             
13 Schön (2000).  
14 Gales m.fl.(2007), Kander m.fl. (2013).   
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hushållens andel av energiförbrukningen tidigare nämnda 25 procent. Här är 

rimligen, och per definition, dynamiken en annan än jakten på ökad produk-

tivitet. Huruvida hushållssektorn i ett land är förändringsbenägen eller inte i 

jämförelse med ett annat lands hushållssektor kommer potentiellt att påverka 

landets BNPs energiintensitet. Vilka faktorer som påverkar förändringsbenä-

genheten bland hushållen, alltså de incitament och strukturer som styr varför 

hushållen fundamentalt ändrar sin energianvändning, måste alltså analyseras 

för att vi ska kunna föra kvalificerade resonemang kring betydelsen av skill-

nader i dynamiken på produktionssidan. I annat fall gör vi det implicita anta-

gandet att hushållens förändringsbenägenhet, alltså omvandlingstrycket, är 

det samma som i produktionssektorerna. Detta är ett djärvt antagande, åt-

minstone till cirka 25 procent. Ett första och därför grundläggande steg för att 

förstå energimässig strukturomvandling är att separera den energianvänd-

ning som uppstår i produktionen och den som uppstår direkt i konsumtion. 

Detta första steg tas i föreliggande avhandling.    

 Frågekomplexet är också relevant ur ett samtida politiskt perspektiv. 

Energifrågor handlar idag egentligen inte i första hand om energi per se, utan 

om hur energiproduktionen ska vägas mot olika negativa externaliteter.  

Idag är koldioxidutsläpp och därmed klimatpolitiken av oerhörd vikt i energi-

politiken.  Enkelt uttryckt: energiförsörjningen i Sverige hade idag utan större 

problem kunnat täckas med stenkol och kärnkraft, om det inte vore för de mil-

jöskador och risker som är förknippade med dessa energikällor.15  

Det handlar idag om koldioxidutsläpp för stenkol och risken för radioaktivi-

tetskatastrofer för kärnkraften. En långsiktig kartläggning av hushållens ener-

gianvändning, och vilka faktorer och omständigheter som påverkar föränd-

ringsbenägenheten är alltså viktig i sammanhanget, eftersom mindre energi-

användning också innebär mindre externaliteter.  

 Av detta skäl görs också beräkningar av de koldioxidutsläpp som hus-

hållens energianvändning har gett upphov till. Trots att dessa utsläpp inte 

nämnvärt har påverkat den upplevda välfärden (det vill säga att miljökostna-

den historiskt har varit nära noll) är historiken viktig eftersom den kopplar 

marknadskrafter och politiska åtgärder med faktiska resultat rörande  

utsläppen. På ett filosofiskt plan handlar det om att förstå dynamik och, po-

tentiellt, varför dynamiken skiljer sig mellan olika länder. Mer praktiskt hand-

lar det om vilka politiska styrmedel som kan utformas, inte minst med avse-

ende på mer allmänna förutsättningar för omställning.   Beräkningarna för 

långa tidsperioder görs här för första gången. Därmed överlåts analyser syf-

tande till jämförelser mellan länder och förslag till explicita politikrekommen-

dationer till framtida forskning.  

 

 

                                                             
15 För en detaljerad genomgång av framväxten av den moderna miljö- och energipolitiken se Kall (2011).  
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1.2 Avgränsningar 

Avhandlingen fokuserar på slutlig energianvändning: den energi som hushål-

len konsumerar i hemmet, för uppvärmning eller hushållsel. Bostadssektorn 

är definierad som hus eller lägenheter som hyrs eller ägs av hushåll.  

Med slutlig energianvändning avses den energi som används för att värma bo-

endet samt energi som behövs för att använda elektriska apparater i hemmet.  

Användningen av energi kommer att undersökas utifrån begreppen energivo-

lym, energibärare, koldioxidutsläpp, pris, inkomster och kostnaderna som 

förbrukningen innebär för hushållen i form av energiutgifter.  

 Ytterligare en avgränsning är att den enda externalitet som skattas och 

diskuteras är koldioxidutsläppen. I sammanhanget är det viktigt att notera att 

andra externaliteter var viktiga under 1970-talet, då främst svavel och kväve-

oxider. Dessa reglerades dels genom förbud mot oljor med hög svavelhalt och 

senare genom införandet av svavelskatten. Detta var en del av införandet av 

miljödifferentierade bränsleskatter under slutet av 1980-talet. Orsaken till att 

inte fler skattningar görs är bland annat att svavel- och kväveoxidutsläppen är 

mer komplicerade att beräkna än koldioxidutsläppen.    

 Energianvändning som uppstår genom privatbilism eller andra person-

liga transporter innefattas inte i undersökningen. Detta har två orsaker. 

Den första orsaken är att transportsektorn och privatbilismen i Sverige redan 

är förhållandevis väl studerade.16 För det andra är syftet med avhandlingen 

studera faktorer bakom hushållen energikonsumtionsbeslut. Eftersom det är 

först under de senaste 10 till 15 åren som alternativa drivmedel för bilar har 

börjat används mer än bara som en temporär lösning är det svårt att studera 

ett energiskifte inom transportsektorn ur ett långsiktigt historiskt perspektiv. 

Bilismen berör även andra politikområden och andra strukturer i och med 

kopplingen till transportsektorn.17 

 Avhandlingen är tidsmässigt avgränsad till perioden 1913-2008. Av-

gränsningen 1913 motiveras av att det saknas äldre systematiska uppgifter om 

hushållens energiförbrukning, med undantag från tillbakaskrivningar base-

rade på 1900-tals data.18 Ett ytterligare skäl är att energiomvandlingen i bo-

stadssektorn inleds i början av 1900-talet.  Undersökningens fokus har inga 

på förhand givna tidsperioder. Däremot kommer särskilt intresse att riktas 

gentemot trendbrott och perioder då hushållen genomgick omfattande ener-

giomställningar. Studien är geografiskt avgränsad till Sverige. Undersök-

                                                             
16 För ett aktuellt exempel se Lindgren (2010).  
17 Lindgren (2010).  
18 Lindmark och Andersson (2010). 
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ningen kommer att omfatta riket för hela undersökningsperioden. De institut-

ionella ramarna kommer fram till 1970 att delas upp i bostads- och energipo-

litik. Efter 1970 går dessa två områden in i varandra till den grad att det inte 

längre är meningsfullt att diskutera dem som separata områden.  

Det finns två huvudmotiv till att lägga tyngdpunkten före 1970. För det första 

finns det flera studier som har studerat energiomställningen efter 1970, varför 

avhandlingens bidrag bedöms vara lägre för den tidsperioden.19 För det andra 

saknas kartläggningar och analyser av omfattningen och sammansättningen 

av energikonsumtionen, inte minst skillnader mellan städer och landsbygd i 

fråga om hushållens energiomställning före 1950. 

 En utmaning som möter den som arbetar med längre tidsserier är ba-

lansen mellan djup och överskådlighet. För att kunna förstå och tolka tidsse-

riens utveckling behövs en historisk kontext som kan förklara förändringar i 

utvecklingen av energivolym och energislag. Det finns dock en överhängande 

risk med att fördjupa sig i varje intressant aspekt av hushållens energikon-

sumtion, och därmed tappa överskådligheten. Jag har därför vid flera tillfällen 

fått välja bort detaljer som den sakkunniga läsaren kanske kommer sakna till 

förmån för en mer övergripande studie. Min förhoppning är ändå att jag har 

lyckats hålla en god balans mellan detalj och överskådlighet för att på bästa 

sätt kunna förmedla hushållens energihistoria.  

 

1.3 Tidigare forskning 

Forskning gällande hushållens energikonsumtion över tid är en sammanslag-

ning av tre olika forskningsfält som var och ett berör energikonsumtionen. 

Forskning gällande energi, konsumtion och bostadsfrågor var för sig är vanligt 

förekommande och sträcker sig över flera discipliner, men det är betydligt mer 

sällsynt att alla tre berörs i samma studie. Detta kapitel syftar till att ta till vara 

på relevanta resultat ur vart och ett av dessa tre forskningsfält. 

 Energifrågor är ett vanligt förekommande fält inom ekonomisk histo-

ria. Det finns en omfattande litteratur gällande energi och dess roll för ekono-

misk utveckling över lång tid.20 Mycket av den tidiga ekonomisk-historiska 

forskningen om energi gällde stenkolet som en avgörande faktor för den in-

dustriella revolutionen.21 Carlo Cipolla menade att stenkolet gjorde det möj-

ligt att omfördela samhällets energibudget i och med att mark inte längre be-

hövde avsättas för att producera ved. Ett förindustriellt samhälle som var ba-

serat på organisk tillväxt kunde expandera sin produktion genom att ta allt 

större landområden i besittning. Detta innebar att allt sämre mark kom att 

                                                             
19 Exempelvis Nässen m.fl. (2008), Nair m.fl. (2010) 
20 Exempel på modern forskning inom ekonomisk historia: Rubio m.fl. (2010), Malanima (2006), Kander 

(2002) Kander m.fl. (2013), Lindmark (1998). Inom nationalekonomi finns det en hel del forskning gällande 

sambandet mellan energi och tillväxt, t.ex. Belke m.fl. (2011), Nguyen (2010). 
21 Jevons (2001) kap 1, Cipolla (1964), Wrigley (1988). 
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användas allt eftersom den bördigaste jorden tog slut.22 Behovet av energi i 

produktion kom i första hand från ved eller muskelkraft, vilket innebar att 

mark behövdes för att producera skog eller mat. Möjligheten för ekonomisk 

tillväxt begränsades därmed eftersom energitillförseln var begränsad genom 

det faktum att den var baserad på solenergi genom växternas fotosyntes. Ant-

hony Wrigley och Paolo Malanima menar att det var tack vare kolet som det 

var möjligt att kringgå den begränsningen eftersom tillförseln av kol i princip 

var obegränsad.  Dessutom innebar det att mark frigjordes då den inte längre 

behövdes för att producera skog.23  

 Inom nationalekonomin bedrivs en omfattande forskning om samban-

det mellan tillgång på energi och produktion. Här skiljer sig dock synsättet 

något mellan disciplinerna då ekonomisk tillväxt kan ses som drivande för ef-

terfrågan av energi istället för att beakta energi som en bidragande faktor till 

ekonomisk tillväxt, som Wrigley och Malanima.24 Det finns även en omfat-

tande litteratur inom ekonomisk historia som berör den långsiktiga använd-

ningen av energi och uppkomsten miljöföroreningar. Forskningen har funnit 

ett klart samband mellan användandet av kol och senare olja, samt ökad pro-

duktivitet och levnadsstandard, men även dramatiskt ökade utsläpp av koldi-

oxid, svaveldioxid och andra skadliga utsläpp.25  

 Inom det ekonomisk-historiska forskningsfältet finns det en del studier 

på meso-nivå som är av intresse. Dessa berör i första hand en viss typ av ener-

gibärare eller en specifik aspekt av energisystemet, som till exempel central-

värme eller användandet av elektricitet. En av dessa är Sven-Olof Olssons och 

Mikael Hårds jämförande undersökning av fjärrvärmesystemets utveckling i 

Sverige, Danmark, Österrike och Tyskland.26  Olsson och Hård finner att Sve-

rige var förhållandevis sent ute med att byggandet av fjärrvärmesystem, fram-

för allt jämfört med närmaste grannen Danmark. Även om fjärrvärmesyste-

men i Sverige började byggas ut i en allt större omfattning under 1970-talet så 

dröjde det fram till 1980-talet innan arbetet kom igång ordentligt.  

Huvudorsaken var att användningen av elektricitet och kärnkraftverk började 

ifrågasättas på allvar efter det omfattande strömavbrottet 1983 och  

Tjernobylolyckan 1986.27 Forskningen ger ett viktigt bidrag för vår förståelse 

för hur stora teknologiska system utvecklas över tid samt hur pass stora vari-

ationer det kan vara mellan olika länder även fast det geografiska avståndet är 

marginellt.  

                                                             
22 Wrigley (2010). Resonemanget var viktigt redan hos 1700-talsekonomen Thomas Malthus  
23 Malanima (2006), Wrigley (1962). 
24 Det finns en omfattande litteratur inom ämnet, exempelvis: Kraft och Kraft (1978); Akarca och Long 

(1978).  
25 För en översikt om forskning rörande miljöpåverkan inom ekonomisk historia se: Stern och Kander 

(2012); Lindmark och Andersson (2010). 
26 Hård och Olsson (1994) 
27 Hård och Olsson (1994) s. 122-123. 
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 Ett annat relevant exempel på ekonomisk-historisk forskning om ener-

gikonsumtion är Martha Olneys undersökning från USA som försöker besvara 

frågan hur försäljningen av eldrivna hushållsapparater kunde öka samtidigt 

som apparaternas relativpris ökade. Förklaringen ligger i utbyggnaden av el-

nätet samt den ökade tillgängligheten. När hushållen fick tillgång till elektri-

citet var det i första hand elpriset som styrde konsumtionen av elektriska  

apparater.28 När hushållen får tillgång till elektricitet förändras konsumtions-

mönstren tämligen dramatiskt i och med att hushållen börjar använda en helt 

ny kategori av varor, som frys, elspis, tvättmaskin och så vidare.29 Ytterligare 

ett exempel på studier av systembyggande och elektricitet är Arne Kaijsers 

forskning om den infrastruktur som ligger till grund för energikonsumtion. 

Kaijser delar upp systemen i ledningsbundna och icke-ledningsbundna  

system Kol och olja är exempel på icke-ledningsbundna system då de i första 

hand nyttjar redan befintlig infrastrukturer, som vägnätet, för att transporte-

ras. Ledningsbundna system är till exempel fjärrvärme och elektricitet. Dessa 

kräver en specifik infrastruktur framtagen för varje enskild energikälla, och 

kräver stora investeringar i uppbyggnadsfasen. Behovet av infrastruktur inne-

bär att tidsaspekten får en väsentlig betydelse. Det icke-ledningsbundna  

systemet kan växa på betydligt kortare tid än det ledningsbundna systemet.30    

Trots dessa studier är energiforskning utifrån hushållens perspektiv relativt 

sällsynt inom ekonomisk historia.   

 Betydligt vanligare är däremot forskning om det svenska bostadsbe-

ståndet och det sociala välfärdsbyggandet mellan 1940 och 1970. Mats Bladhs 

avhandling från 1991 om den svenska bostadsförsörjningen är både en genom-

gång av den framväxande bostadspolitiken samt av utvecklingen av byggtek-

nik. Bladhs slutsatser är att den expansiva bostadspolitiken med regleringar 

och subventioner, som syftade till att höja bostadsstandarden samt öka bo-

stadsbyggandet, hade stor inverkan på den svenska bostadsstockens utveckl-

ing. Det hade dock inte varit möjligt att hålla den rådande produktionstakten 

utan de förbättrande byggtekniker som kom till stånd under 1950-talet då 

stora delar av det moderna bostadsbyggandet med block utvecklades.31 

 I efterdyningarna av den första oljekrisen, år 1973 (OPEC 1), fick bo-

stadssektorn större utrymme inom energipolitiken såväl som inom forsk-

ningen. Energitekniska studier pekar på stora förändringar i hushållssektorns 

energiförbrukning och en höjd energieffektivitet mellan åren 1973 och 1985. 

Effektiviseringen stannade dock av under slutet av 1980- talet och kom att bli 

i princip noll under 1990-talet.32   En undersökning från 1982 konstaterade 

                                                             
28 Olney (1990). 
29 Garnert (1989).  
30 Kaijser (1994), s 46-48. 
31 Bladh (1991). 
32 Nässén m.fl. (2008). 
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att hushållen hade reagerat tämligen snabbt på de kraftigt stigande oljepri-

serna under 1979. Framför allt hade hushållen övergått till att använda elekt-

ricitet för uppvärmning. Det var billigare jämfört med att använda olja, samt 

innebar också att hushållen kom undan den förbränningsförlust som oljean-

vändning innebär. Energieffekten för en modern oljepanna är cirka 85-90 

procent av den för elektricitet. Konsekvensen blev att hushållen framstod som 

mycket mer energieffektiva eftersom de hade bytt till en energibärare av högre 

kvalitet.33 Forskning visar alltså att hushållssektorn genomgick stora energi-

effektiviseringar i samband med 1970-talets omställning av energisystemet. 

Hur energieffektiviteten utvecklades dessförinnan har inte undersökts.    

 Det finns flertalet studier med en geografisk avgränsning som berör ef-

fekterna för lokalsamhället när ny teknik eller nya energikällor blir tillgäng-

liga. Huvudbidrag från den forskningsinriktningen är de åskådliggör de kva-

litativa förbättringarna som hushållen upplever.34 

 Modern sociologisk forskning visar att hushållens energikonsumtion 

inte bara påverkas av tekniska system, priser och inkomster. Beteende, synsätt 

och förhållningsättet till energi och konsumtion kan även de spela in på hus-

hållets energiförbrukning. Bland annat bedrivs en del energiforskning utifrån 

hushållens preferenser och beteenden.35 Flera av resultaten pekar på att det 

trots en medvetenhet, både om tillvägagångssätt för att sänka energikonsumt-

ionen, samt de miljövinster och lägre utgifter som detta kan leda till, är få som 

är villiga att göra de nödvändiga insatserna för att uppnå den effekten.  

Förändringar som inte kräver monetära investeringar, som till exempel att 

vara mer noggrann med att släcka lampor, har däremot visat sig vara betydligt 

mer vanligt förekommande än energibesparande renoveringar. Det finns dock 

en inkomsteffekt där husägare med en årlig inkomst på mellan 150 000 och 

300 000 kronor är betydligt mer benägna att göra energibesparande investe-

ringar i hemmet, jämfört med de andra inkomstgrupperna.36  

 En återkommande kritik som ofta riktas mot energibesparande tek-

niska åtgärder är att de tenderar att ignorera rekyleffekten vilken innebär att 

effekterna av investeringar eller förändrade beteendemönster riskerar att be-

skrivas som större än de verkligen är.37 Även om avhandlingen inte syftar till 

att bidra till fältet om rekyleffekten eller variationer mellan olika inkomst-

grupper är det viktigt att ha med sig kunskapen från detta forskningsfält vid 

analysen. Ett aktuellt exempel är Kanders skattningar av hushållens vedför-

brukning under 1800-talet. Enligt henne skedde stora effektiviseringar av ug-

narna, något som minskade hushållens vedkonsumtion.38 Magnus Lindmark 

                                                             
33 Östblom (1982). 
34 Se till exempel, Pettersson m.fl.(2008), Hallerdt (1992), Summerton och Bjöck(1992) eller Garnert (1989). 
35 Se till exempel Söderholm (2008), Söderholm (2011), Carlsson-Kanyama och Linden (2002).  
36 Nässén m.fl. (2008); Ek och Söderholm (2010); Nair m.fl. (2010). 
37 Berkhout mfl. (2000), Gillingham m.fl. (2009) s. 19. Detta fenomen är också känt som Jevons paradox.  
38 Kander (2002).  
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och Lars-Fredrik Andersson räknar däremot med en rekyleffekt genom att 

hushållen istället börjar värma upp flera rum i bostaden, vilket istället skulle 

höja vedkonsumtionen.39 Båda resultaten bygger på antaganden, men  

skillnaden mellan dessa resultat visar på vikten av väga in resultat från andra 

forskningsfält när dessa antaganden ska utformas.  

 Gällande hushållens energikonsumtion under 1800-talet finns det i 

princip två studier. Den första är tidigare nämnda beräkningen av Kander som 

bygger på en tillbakaskrivning av vedförbrukningen från 1920-talet. Tillbaka-

skrivningen styrs av kvalificerade antaganden om antalet uppvärmda rum i ett 

hushåll, spridningen av kakelugnar och så vidare. Huvudresultatet är en  

kraftigt minskad per capita förbrukning till följd av den tekniska effektivise-

ring som kakelugnen innebar. Den andra studien är Lindmark och Anders-

sons arbete om hushållens vedkonsumtion under perioden 1800 till 1920.40 

Metoden bygger på att nyttja tvärsnittsdata från hushållsbudgetundersök-

ningarna kring 1913 för att med hjälp av prisserier för ved samt inkomsttill-

växt göra en tillbakaskrivning av vedförbrukningen. Resultatet är att föränd-

ringarna i per capita konsumtionen var blygsam, vilket förklaras med rekylef-

fekter, eftersom vinsterna i energieffektivitet istället togs ut i ökad levnads-

standard, snarare än sänkt energikonsumtion. Deras huvudresultat är att hus-

hållens energikonsumtion var betydligt lägre än vad tidigare beräkningar har 

kommit fram till.  På grund av avsaknaden av tillförlitliga data före 1913 är det 

dock svårt att med säkerhet säga hur hushållens energikonsumtion såg ut. 

 

1.4 Hushållssektorns koldioxidutsläpp 

Idag betraktas den globala uppvärmningen genom utsläpp av växthusgaser 

som en av vår tids största miljöutmaningar. De vanligaste växthusgaserna är 

koldioxid (CO2), dikväveoxid (N2O) och ozon (O3). Eftersom koldioxid frigörs 

vid förbränning av fossila bränslen står den för majoriteten av växthusgaserna 

och är därför den mest diskuterade.41 I och med att koldioxid lagras i atmo-

sfären och byggs upp kumulativt är det viktigt att studera utsläppen över en 

längre tidsperiod för att kunna få en mer korrekt bild om den framtida ut-

vecklingen.42 Det är även av intresse att veta hur utsläppen förändras över tid 

och förstå vilka drivkrafter som påverkar utsläppsnivåerna.   

 Med utgångspunkt från att energi behövs för produktion och ekono-

misk tillväxt blir koldioxidutsläpp en indirekt konsekvens av ökad ekonomisk 

tillväxt, förutsatt att energin bygger på fossila bränslen. Det innebär att det är 

                                                             
39 Lindmark och Andersson (2010). 
40 Lindmark och Andersson (2010). 
41 UNEP (2010).  
42 Kander (2002), s 17. 
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möjligt att påverka koldioxidutsläppen utan att minska den ekonomiska till-

växten genom att byta ut fossila bränslen.43 I takt med att användningen av 

stenkol och olja har ökat har även de flesta länders koldioxidutsläpp ökat  

dramatiskt sedan 1800-talet. Kanders beräkningar av Sveriges koldioxidut-

släpp visar att koldioxidutsläppen per BNP har minskat sedan 1950-talet, 

samt att utsläppen även minskat i absoluta tal sedan början av 1970-talet. För-

klaringen till den relativa minskningen är att stenkol har högre utsläppsnivåer 

än olja, något som medförde lägre utsläpp per energienhet när oljan ersatte 

stenkolet efter andra världskrigets slut.44 Den största minskningen ägde rum 

under 1970-talet. Efter 1985 pekar utvecklingen på fortsatt lägre utsläppsni-

våer, dock i en betydligt långsammare takt än den som var under 1970-talet.45   

 Kanders beräkningar bygger på skattningar av primärtillförseln, alltså 

direkta utsläpp orsakade av fossila energikällor inom ramarna för hela det 

svenska energisystemet. Specifika sektorers förändrade utsläppsnivåer ligger 

alltså utanför hennes undersökning. Därför kommer avhandlingen att följa 

Kanders metod för att beräkna hushållssektorns koldioxidutsläpp. Syftet är 

att jämföra hushållssektorns utveckling med primärseriernas utsläpp för att 

kunna avgöra om sektorn har haft en avvikande utveckling än den som det 

svenska energisystemet haft i sin helhet. Detta är av intresse utifrån policy-

synpunkt då ett bättre kunskapsunderlag om olika sektorers utsläppsnivåer 

underlättar för att rikta politiska åtgärder för att sänka de  

nationella utsläppen.  

 Den långsiktiga utvecklingen av koldioxidutsläppen har tolkats som en 

funktion av ekonomisk tillväxt.  Konceptuellt har utvecklingen bland annat 

analyserats utifrån miljökuznetskurvan (Environmental Kuznets Curve; 

EKC). Enligt EKC–hypotesen är relationen mellan utsläppsnivåer och ekono-

misk tillväxt inte konstant. Istället förskjuts sambandet då allt högre inkoms-

ter förändrar konsumentbeteenden och preferenser, som på sikt minskar ut-

släppen.46 Det är dock problematiskt att diskutera koldioxidutsläppsnivåer 

utifrån förändrade preferenser. Koldioxid är en osynlig gas som inte går att 

uppfatta med blotta ögat och de negativa konsekvenserna är inte uppenbara. 

Utifrån Kanders resultat har dessutom den största minskningen ägt rum  

under 1970-talet, men det var först under 1990-talet som koldioxidutsläppen 

började problematiseras i ett större sammanhang. Istället för förändrade  

preferenser har Kander och Lindmark visat att det i första hand är stora struk-

turella omställningar och teknikskiften inom energisektorn, som ligger bakom 

                                                             
43 Ibid.  
44 Kander (2002), s 70-73.  
45 Ibid.  
46 Stern (2004). 
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Sveriges minskande koldioxidutsläpp från 1970-talet.47 En av huvudförkla-

ringarna är att ny teknik har kunnat minska energiintensiteten och därmed 

öka den totala faktorproduktiviteten, samt en stark tillbakagång av  

användandet av fossila bränslen.  

 

 

1.5 Historisk bakgrund: teknisk utveckling, ekonomisk 
tillväxt och utvecklingsblock  

I och med att den industriella revolutionen och användningen av stenkol 

spred sig under 1800-talet ökade Västeuropas energiförbrukning stadigt.48 

Ökningen var dock relativt blygsam om man jämför med den moderna ut-

vecklingen, det vill säga efter 1950, då Västeuropas energiförbrukning mer än 

fördubblades på 20 år.49 Den stora ökningen av energiförbrukningen  

sammanföll väl i tid med utvecklingen av två nya energibärare, el och olja. 

Redan omkring år 1860 började oljan att användas i Europa, men i mycket 

små volymer. År 1900 stod oljan för knappt en procent av Europas energiför-

sörjning.50 Under mellankrigstiden började oljekonsumtionen att stiga, men 

det var först efter andra världskrigets slut som oljan hade sitt stora genom-

brott. Även elektricitet hade en liknande utveckling som med en mycket liten 

del av energitillförseln under slutet av 1800-talet, för sedan öka snabbt under 

mitten av 1900-talet.51  

 Under de år som avhandlingen täcker förändras således Europas, och 

Sveriges, energisystem från att i huvudsak vara baserat på stenkol och ved till 

att gå över till mer högkvalitativa energibärare. En av de mer intressanta 

aspekterna av de två nya energibärarna är att de hade en synnerligen långsam 

utvecklingsfas under flera decennier. Efter andra världskriget kom dock olja 

och el att ta över som de huvudsakliga energikällorna.  

 Ett sätt att närma sig frågan är att studera makroinnovationer som är 

knutna till de specifika energibärarna. En makroinnovation är en ny teknik 

som har möjlighet att på bred front påverka samhällets utveckling. Innovat-

ionen i sig kan inte göra detta på egen hand utan är beroende av ett utveckl-

ingsblock som omgärdar och bygger på den nya tekniken.  

                                                             
47 Lindmark (2002); Lindmark (2004), Kander och Lindmark (2004), Lindmark och Bergquist (2008), Lind-

mark m.fl.(2011). 
48 Kander m.fl. (2013), s 132-134.  
49 Kander m.fl. (2013), s 251-252.  
50 Ibid. s 256.  
51 Ibid. 257. 
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Ett utvecklingsblock innebär att det runt den nya tekniken byggs upp nya fö-

retag, institutioner, infrastruktur och specifik kunskap inom ämnet.52 Ut-

vecklingen är inledningsvis långsam och sker oftast inom ett tämligen specifik 

och avgränsat område för att därefter gradvis spridas och slutligen öka mycket 

snabbt för att avslutningsvis stagnera i en S-formad utvecklingskurva.53 Ett 

exempel är utvecklingsblocket kring ångmaskinen som under 1700-talet end-

ast användes vid brittiska kolgruvor och hade tämligen begränsade använd-

ningsområden, för att därefter succesivt börja spridas till andra delar  

av samhället. 

 Ur ett energihistoriskt perspektiv har två stora utvecklingsblock påver-

kat och format samhällets utveckling och energiförbrukning sedan 1870-talet. 

Det ena utvecklingsblocket är centrerat kring oljan och förbränningsmotorn. 

Det andra utvecklingsblocket är centrerat kring el och elmotorn. I och med 

förbränningsmotorn öppnades nya möjligheter för att transportera gods och 

personer via vägar. Historiskt sett har sjötransport alltid varit överlägset land-

transporter. I och med utvecklingen av tåget blev transporter på land enklare, 

men de var fortfarande begränsade på grund av sin den bristande flexibiliteten 

som behovet av järnväg medförde. För att utveckla bilismen behövdes först en 

infrastruktur i form av vägar, bensinstationer, verkstäder och så vidare.54  

Inledningsvis var bilismen synnerligen begränsad, men under 1920-talet hade 

marknaden växt till den grad att efterfrågan på olja blev alltmer påtaglig.  

Eftersom oljan behövde transporteras, ofta via sjövägen, ledde detta till en ut-

veckling av större och effektiva oljetankers som i sin tur sänkte priset på olja. 

I och med framställningen av bensin och diesel uppstod nya petroleumsorter 

som kunde användas till andra ändamål, till exempel uppvärmning  

av bostäder.55 

 Utvecklingsblocket kring elektricitet har flera likheter med utveckl-

ingen av oljan och förbränningsmotorn. Även om tekniken och användnings-

områdena skiljer sig markant från oljans har utvecklingen till stor del kretsat 

kring infrastruktur och logistik. Människan har experimenterat med  

magnetism och elektricitet sedan lång tillbaka i historien, men det var under 

1890-talet som de första moderna elgeneratorerna baserade på  

växelströmsteknik såg dagens ljus. Med hjälp av dessa blev det möjligt att 

driva de första elmotorerna.56 Utvecklingsblocket bygger dock på flera olika 

makroinnovationer som haft betydelse för olika steg av utvecklingen, och som 

behöver kunna samspela för att möjliggöra byggandet av ett elnät. En direkt 

konsekvens av detta är att utvecklingen kring elektricitet var både  

kapitalintensiv och kunskapskrävande. Det höga utvecklingspriset, samt att 

                                                             
52 Kander m.fl. (2013), s 28-29.  
53 För en mer detaljerad genomgång se t.ex. Kuznets (1930) eller Kunnas och Myllyntaus (2007).  
54 Kander m.fl. (2013), s 290-291.  
55 Ibid. s 297-300. 
56 Ibid. s 304-305.  
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det inte går att lagra elektricitet på ett tillfredsställande sätt medför att  

systemet gynnas av att vara stort. Med ett stort system med många abonnenter 

är det lättare att både dela på utgifterna samt att hela tiden balansera utbud 

med efterfrågan.57 Sammantaget innebar detta en inledningsvis långsam ut-

veckling för elektriciteten med få användningsområden. Men när väl infra-

strukturen var på plats skedde en omfattande och snabb utveckling inom 

framför allt elmotorn som kunde användas av både industrin  

och hushållssektorn.58 

 För Sverige, som saknade kol men hade gott om älvar, var elektricitet 

en möjlighet att förse basindustrin med billig och pålitlig energi. Sverige hade 

hamnat efter i den industriella utvecklingen med låg tillväxttakt och en eko-

nomi som i första hand byggde på en råvarubetonad export till mer industria-

liserade länder.59 Under andra halvan av 1800-talet kom Sverige dock att ut-

vecklas i snabbt takt och började komma ikapp Västeuropa. Redan 1930 hade 

satsningen på vattenkraft gett sådana resultat att Sverige hade passerat de öv-

riga Europeiska länderna i elproduktion per capita och befann sig i samma 

nivå som USA.60 Efter andra världskrigets slut ökade även Sveriges oljeför-

brukning mycket snabbt. Den stigande oljekonsumtionen avtog under 1970-

talet och har därefter haft en betydande tillbakagång. Ökningen av elförbruk-

ningen stannade av under 1980-talet, men har sedan dess legat kvar på en 

jämn nivå.61 Likheten mellan utvecklingen av el och olja är bitvis påtagliga. 

Båda energislagen hade en långsam utvecklingstakt där förbrukningen ökad i 

maklig takt under en 40-årsperiod. Därefter följde en kraftig ökning under en 

period på mellan 20 och 30 år, följt av en inbromsning, och för oljans del en 

återgång. Detta har varit den generella trenden för hela landets utveckling. 

Däremot vet vi idag väldigt lite om hur olika sektorers utveckling har sett ut 

och om dessa avviker från den nationella trenden.  

 Att studera hushållssektorns förändrade energiförbrukning över tid är 

viktigt av flera olika skäl. För det första framstår det som att väldigt liten del 

av utvecklingen inom de två blocken har varit gjord utifrån hushållens behov, 

åtminstone i de tidigare stadierna. Det är först när de nya energislagen har 

spridit sig till andra sektorer, som transport och industrisektor som använd-

ningsområdena breddas till den grad att de kan användas av hushållen.  

Detta borde kunna innebära en eftersläpning för hushållens  

energiomställning. Och andra sidan är en energiomställning för ett enskilt 

hushåll både mindre arbetskrävande och kan göras till en lägre utgift än vad 

samma omställning skulle innebära för ett pappersbruk. Detta skulle kunna 

innebära att hushållen har lättare att ställa om sin energiförbrukning och byta 

                                                             
57 Ibid. s 306-307.  
58 Ibid. s 316-317. 
59 Schön (2000), kap 2.  
60 Ibid. s 266-267.  
61 Kander (2002), s 52, 55.  
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energislag eftersom avskrivningstakten för investeringarna är betydligt kor-

tare.   

 

1.6 Avhandlingens bidrag till forskningsläget 

Genom att studera hushållens energiomställning bidrar föreliggande avhand-

ling med nya perspektiv och ny kunskap om de faktorer som varit drivande för 

den långsiktiga förändringen av Sveriges energianvändning.   Sådana energi-

omställningar har som tidigare nämnts undersökts på aggregerad nivå, vilket 

som tidigare påpekats medför att viktiga detaljer i energiomställningens  

dynamik kan gå förlorade.  Den dynamik som styr efterfrågan i till exempel 

tillverkningsindustrin är sannolikt en annan än den dynamik som styr hus-

hållssektorn energikonsumtion, samtidigt som sektorernas energianvändning 

inte kan analyseras separat i de aggregerade serierna. Genom att studera hus-

hållen bidrar avhandlingen dessutom med en beskrivning och analys hur en 

viss sektor skiljer sig från mönstret i den primära energitillförseln. På det  

sättet kan vi bättre förstå hur olika aktörer reagerar på exempelvis ny teknik 

och prisförändringar. Avhandlingen kan därmed bidra till vår förståelse av 

hur hushållen har reagerat på de fundamentala omställningar av energisyste-

met som äger rum över ett långt tidsspann och genom efterfrågesidan också 

bidragit till att påverka energisystemets utveckling och förändring. 

 Tidigare studier av bostadssektorn har framförallt undersökt bostads-

politik och bostadsinvesteringar. Det saknas idag kunskaper om hur föränd-

ringarna i bostadssektorn påverkade samhällets långsiktiga energiomställ-

ning. Med tanke på bostadssektorns betydelse för energianvändningen inne-

bär det att en betydande del av den långsiktiga förändring som skett i energi-

användningen inte är kartlagd och analyserad. Genom att studera bostadssek-

torn utifrån ett energiperspektiv kommer avhandlingen att fylla en viktig kun-

skapslucka.  

 Ett annat bidrag med avhandlingen är att rekonstruera tidsserier för 

hushållens energianvändning. Genom att skapa sammanhållna serier för olika 

energibärare skapas en mer fullständig bild av hur energianvändningen har 

utvecklats. Den energi som producerats (primär energi) är tämligen väl kart-

lagd, varför denna undersökning är en ett led i arbetet med att skapa konsi-

stenta användningsserier för historiska energibalanser.  

1.7 Analytiskt ramverk 

För att kartlägga och analysera hushållens energianvändning tillämpas en 

bred teoretisk och metodologisk ansats. De teoretiska utgångspunkterna är 

vägledande för att förklara direkta och underliggande mekanismer, samt för 

att kunna periodisera bostadssektorns energiomställning. I de metodologiska 

utgångspunkterna beskrivs de övergripande metodvalen för att rekonstruera 
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energianvändningen och för att förklara mönster i densamma.  

Metoddelen som presenteras ska i första hand ses som en överblick för  

metodvalen och de olika källor som används i avhandlingen. En mer detalje-

rad och ingående bearbetning av de enskilda källorna och hur de används pre-

senteras i kapitel två.  

 

1.7.1 Teoretiska utgångspunkter: priser och energitjänster 

Den långsiktiga utvecklingen av hushållens energianvändning inom bostads-

sektorn har skett genom ett samspel mellan flera mekanismer.   

De mekanismer som styrt hushållens val av energikällor och dess nyttjande är 

en sammansatt process som den här avhandlingen avser att periodisera och 

undersöka utifrån en strukturanalytisk ansats.  

 Ur ett strikt naturvetenskapligt perspektiv är det inte möjligt att konsu-

mera energi, eftersom energi endast kan omvandlas från en form till en annan. 

Utifrån en ekonomisk terminologi är det likväl relevant att förhålla sig till 

energi som en förbrukningsvara som konsumeras kontinuerligt utifrån utbud 

och efterfrågan. Även om energi har en del särskiljande karaktärsdrag jämfört 

med andra konsumtionsvaror anses ändå konsumenten beakta energi likvär-

digt med andra förbrukningsvaror.  

 Med en ekonomisk analysram betraktas energi inte som en vara utan 

som en tjänst. I den meningen är inte energi skiljt från andra tjänster, utan 

hushåll konsumerar energi för att möta ett behov bland många andra.62  

Grundantagandet är att konsumenten beter sig rationellt och försöker maxi-

mera nyttoeffekten från konkurrerande varor genom att allokera sin inkomst 

utifrån preferenser och upplevda behov.63  

 Det som skiljer energi från andra tjänster är att energi sällan konsume-

ras som en fristående vara i sig. Istället är det i första hand den tjänst som 

energin kan tillgodose genom att omvandlas till – uppvärmning, belysning 

och så vidare – som konsumenten är ute efter.  

Begreppet energianvändning eller energikonsumtion syftar därmed på den 

tjänst som hushållen nyttjar; energi för att tillgodose behov såsom uppvärm-

ning, belysning, matlagning, hygien och så vidare.64 

 I dag konsumeras inte heller energi som en fristående produkt i den 

meningen att den kan köpas och säljas utan en underliggande infrastruktur. 

Utbudet av energi är, och har varit under lång tid, beroende av det existerar 

både tekniska system såväl som en fungerande infrastruktur för att kunna ta 

tillvara energins nytta. I och med att nya tekniska system utvecklats har det 

uppstått nya användningsområden. I takt med att energins användbarhet har 

                                                             
62 Se t.ex. Bhattacharyya (2011). 
63 Bohi (1981). 
64 För en mer utförlig genomgång av energitjänster se Fouquet (2008). 
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vuxit i samklang med den tekniska utvecklingen har de tjänster där energi di-

rekt används ökat. I och med att energikällor kan förädlas, och därmed bli nya 

energikällor, som till exempel el eller fjärrvärme ökar användbarheten. Dessa 

energikällor har betydligt högre kvalitet är de traditionella, vilket innebär att 

de har en större flexibilitet och kan fylla flera funktioner.  Att producera värme 

genom att elda ved eller kol är förhållandevis funktionellt, men för att driva 

en glödlampa eller ett kylskåp krävs en annan energikälla. På samma sätt  

erbjuder energi utan användarmöjligeter en tämligen begränsad nyttoeffekt. 

För att tillvarata den efterfrågade tjänsten som boendet eller elektriska appa-

rater ger behövs energi, vilket innebär att fler och större bostäder samt fler 

apparater skapar en härledd efterfrågan för energi.65 Dessa ger även möjlighet 

att konsumera energi.  

 För att studera efterfrågan på energi är det därmed relevant att ta hän-

syn till hushållens bostadsstock och tillgång på elektriska apparater.  

Den volym och de egenskaper som bostäder och apparater har påverkar de val 

som hushållen gör. Mängden eller volymen av kapital som kan användas för 

att konsumera energi (energiförbrukande kapital) är även relevant för hur 

hushållen reagerar på pris- och inkomstförändringar. Med en stor tillgång till 

energiförbrukande kapital kommer en förändring i pris eller inkomst, allt an-

nat lika, att ge en större effekt på den totala energiförbrukningen än en liten 

stock energiförbrukande kapital. 

 Detta innebär att en utbudsorienterad politik med syfte att hålla låga 

energipriser får större effekt om hushållen innehar fler elektriska apparater 

eftersom dessa ökar möjligheten att konsumera mer energi.66 Att energin be-

höver kombineras med boende eller apparater för att tillvarata energitjänsten 

innebär även att det byggs in en tröghet i systemet. Elektriska hushållsappa-

rater har i regel en avskrivningstid på 5-15 år, medan hus kan ha en  

avskrivningstakt på 50-85 år. En konsekvens av detta är det tar lång tid för 

nya direktiv eller reformer som berör energikonsumtionen att få full effekt, 

framför allt om det gäller energibesparingsåtgärder i bostadssektorn.67  

 

1.7.2 Teoretiska utgångspunkter: energikonsumtion, politik och 

teknik 

Sambandet mellan de faktorer som påverkar hushållens energiförbrukning 

och hur dessa knyter an till varandra är en komplex fråga. Dragit till sin spets 

är det kapital och energitillgången som sätter den bortre gränsen. Men dessa 

existerar givetvis inte i ett vakuum, utan påverkas var för sig av yttre faktorer. 

                                                             
65 Fouquet (2011). 
66 Hartman (1979). 
67 Ibid.  
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I Figur 1-1 visas en konceptuell modell över hur konsumtionen av energitjäns-

ter hänger samman med olika omvärldsförhållanden.  

 
 

Figur 1-1 Konceptuell modell för hushållens konsumtion av energitjänster 

 

 
 

Modellen i figur 1-1 visar hur de direkta och de indirekta faktorerna påverkar 

hushållens möjlighet att konsumera energi. Eftersom det är en boendetjänst 

och en kapitalvarutjänst, exempelvis en disktjänst som primärt efterfrågas, 

kommer energiefterfrågan att styras dels av hushållens utrymme att investera 

i det kapital som, tillsammans med energin, skapar tjänsten, och dels utrym-

met att konsumera energibärare. Den energivolym som slutligen efterfrågas 

beror alltså dels på utvecklingen av de disponibla inkomsterna, som sätter de 

allmänna budgetrestriktionerna, dels på prisutvecklingen för bostadskapital 

och kapitalvaror och slutligen prisutvecklingen för energibärare. Politik som 

påverkar någon av dessa storheter, kommer alltså att ha en direkt eller indi-

rekt påverkan av hushållens konsumtionsbeslut. Det samma gäller för teknisk 

utveckling.  
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 Det är vidare viktigt att notera att det föreligger ett substitutionsförhål-

lande mellan kapital och energi. Kapital kan ersätta energi och tvärtom.  

En energiprisökning kan exempelvis motivera en investering i treglasfönster. 

Alternativt kan fallande priser för treglasfönster motivera samma åtgärder. 

I båda fallen ersätter kapital energi. Också här kan politiken syfta till att på-

verka relativpriserna, antingen genom subventioner till energibesparande in-

vesteringar eller genom skattehöjningar på energi.  

 Teknisk förändring kan också påverka relativpriserna för  

energitjänster. Ett exempel är kakelugnen, en uppfinning från 1700-talet, som 

reducerade vedåtgången vid uppvärmning med upptill 90 procent i jämförelse 

med en öppen spis. Detta förändrade relativpriset för inomhustemperatur, 

som blev billigare, vilket sannolikt ökade efterfrågan på ved.68  Kakelugnen 

effektiviserar alltså omvandlingen av vedbränsle till värmeenergi som kan 

nyttiggöras för bostadsuppvärmning.69 Kakelugnen blev också en viktig social 

statusmarkör, vilket alltså i sig kan ha förändrat efterfrågefunktionen  

för inomhustemperatur.     

 De flesta ekonomisk-historiker som har studerat långsiktiga relativpris-

förändringar är dock överens om att dynamiken är mer komplicerad än vad 

en prisdeterministisk ansats förutsätter. I långsiktigt perspektiv är det därför 

rimligt att anta att preferenserna kan förändras, vilket gör att efterfrågans 

pris- eller inkomstkänslighet inte är konstant.70  

Om preferenserna ändras, förändras efterfrågan oberoende av pris- eller in-

komstförändringar. Stenkol upphör exempelvis att vara ett tecken på  

modernitet under 1950-talet. Ekonomisk-historisk forskning har därför pekat 

på förekomsten av olika trendperioder gällande relativprisutvecklingen.  

Detta är perioder då relativpriserna är relativt stabila. Att detta ställde stora 

krav på ett mångfacetterat angreppssätt påpekades redan av ekonomen Johan 

Åkerman, som menade att ekonomisk analys måste delas upp i kalkylmo-

deller, ungefärligen motsvarande den traditionella nationalekonomiska parti-

ella eller generella jämviktsmodellen, och kausalmodeller, svarande mot en 

flerdimensionell historisk analys. Detta angreppssätt benämnde Åkerman 

strukturanalys, till vilket vi återkommer längre fram.71  

 Energikonsumtionen, politiken och tekniken har i hög grad utvecklats i 

ett samspel med förändrade energipriser. Prisförändringarna är alltså integre-

rade med de tekniska, ekonomiska och politiska omvandlingsprocesserna i 

samhället. Tekniska regimer och politiska intressen påverkar de priser och 

                                                             
68 Lindmark och Andersson (2010). 
69 Den energi som genereras i en öppen spis och i en kakelugn är givetvis lika stor. Den öppna spisen skickar 

dock upp den mesta energin genom skorstenen, medan kakelugnen använder rökgaserna för att värma ugnen, 

som i sin tur värmer inomhusluften. 
70 Om t ex efterfrågafunktionens form ändras från konvex till konkav, som följd av historiska processer, blir 

det i det närmaste ogörligt att analysera utvecklingen med nationalekonomisk metod. 
71 För en mer detaljerad genomgång om Åkermans terminologi se Åkerman (1939).  
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energitjänster som hushållen möter. Även om den tekniska utvecklingen är 

driven av forskning och utveckling har statliga intressen varit en del i byggan-

det av nödvändig infrastruktur och teknikspridning. Med den aktiva roll som 

staten har haft inte minst för energiproduktionen och distributionen, och där-

igenom utbudet av energi, har den tekniska och politiska processen en stor 

effekt på de energitjänster och priser som hushållen möter.72 

 

1.7.3 Teoretiska utgångspunkter: Schöns strukturcykler  

Schöns strukturanalytiska utgångspunkter kommer i det här arbetet att an-

vändas som en tolkningsram, men de periodiseringar som görs kommer inte 

att vara knutna till de perioder som Schön anser att industrin har genomgått. 

Detta öppnar upp för en friare tolkning av periodiseringarna och gör det även 

möjligt att jämföra hushållens förändrade energiförbrukning med industrins. 

Däremot kommer förändringarna av hushållens energiförbrukning inte att 

passas in i Schöns periodiseringar då det förefaller mer givande att låta  

empirin vara styrande.  

 Det intressanta blir istället att jämföra Schöns periodiseringar med de 

som kan observeras hos hushållen och därigenom undersöka huruvida hus-

hållen följer ett eget mönster. Den intressanta frågan är om hushållen uppre-

par industrins periodiseringar eventuellt med en viss tidsförskjutning. Det är 

möjligt att hushållen förekommer industrin och reagerar snabbare på ny tek-

nik och prisförändringar av vad industrin har möjlighet att göra.   

Med hjälp av de strukturalistiska utgångspunkterna blir det möjligt att, föru-

tom att förstå mer av bakomliggande orsaker till pris och inkomstföränd-

ringar, periodisera hushållens energianvändning i bostadssektorn.  

 Den strukturanalytiska traditionen går tillbaka till Johan Åkerman och 

Erik Dahméns arbeten om ekonomisk utveckling och strukturomvandling.  

Senare forskning har utvecklat en rad centrala begrepp för att förstå struktur-

omvandlingen av ekonomin. Olle Krantz och Lennart Schön menade i början 

av 1980-talet att sjuttiotalskrisen skulle förstås som en strukturkris och att 

den hade föregåtts av tidigare strukturkriser. Dessa strukturkriser uppkom 

ungefär var fyrtionde år.73 Senare har Lennart Schön utvecklat modellen om 

strukturcykler och formulerat en rad centrala begrepp för att förklara ekono-

mins långsiktiga omvandling.  

 I centrum står begreppen strukturomvandling, strukturrationalisering 

och utvecklingsblock. Schön menar att kunskap ger uppkomst till nya  

innovationer, som i sin tur leder till ny kunskap i en långsamt kumulativ pro-

cess som driver den ekonomiska tillväxten. Innovationerna är dock inte jämt 

fördelade över tid. Nya innovationer som leder till ökad produktivitet kommer 
                                                             
72 För en mer genförlig genomgång av kopplingen mellan pris, teknik och utbud se t.ex. Högselius och Kaijser 

(2007), Schön (2006).  
73 Krantz och Schön (1983). 
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betydligt mer sällan än smärre förändringar som effektiviserar i grunden be-

fintlig teknologi. Variationer i hur investeringar allokeras över tid ger upphov 

till cykler, där förnyelse följs av rationalisering och som därefter följs av ytter-

ligare förnyelse.  Enligt Schön följer dessa växlingar mellan förnyelse och  

effektivisering ett mönster där en period som omfattar båda dessa faser varar 

i cirka 40-50 år.74 Strukturomvandlingen kännetecknas av uppbyggnaden av 

så kallade utvecklingsblock. Detta utgörs av en rad tekniska system och  

ekonomiska aktiviteter som är komplement till varandra.   

 Eftersom det är mindre riskfyllt att investera i effektiviseringar jämfört 

med att investera i förnyelse tenderar företag att föredra att investera i effek-

tiviseringar.75 Men när effektivitetsökningen har drivits för hårt utan förny-

else, uppstår en stagnation i produktiviteten och fallande avkastning vilket i 

sin tur leder till ekonomisk kris. Detta sammanfaller med att efterfrågan  

mättats. Krisen tvingar fram förnyelse där gamla strukturer stagnerar eller av-

vecklas och incitamenten för att investera i omvandling ökar. Därigenom går 

ekonomin in i omvandlingsfas och så börjar cykeln om.  

 Schön identifierar fem strukturella kriser sedan början av 1800-talet: 

slutet av 1840-talet, början av 1890-talet, början av 1930-talet och mitten av 

1970-talet.76 Ekonomin kan dock svänga snabbare än strukturcykelns 40-års-

intervall. Dessa kortare cykler kallar Schön för byggcykler vilka har en perio-

dicitet på 15-25 år. Byggcykeln förklaras även den av att tillväxt innebär om-

vandling och förändrade förutsättningar. Vissa geografiska lägen kan ha 

bättre förutsättningar än andra, till exempel kuststäder, vilket innebär att in-

vesteringar och efterfrågan på arbetskraft ökar vid den specifika regionen.  

 En möjlighet till arbete genererar inflyttning och gör även att yngre har 

möjlighet att flytta hemifrån i större utsträckning. Problemet som uppstår är 

att bostadssektorn inte reagerar lika snabbt då det tar lång tid och kräver stora 

investeringar att producera nya bostäder. Obalansen mellan utbud och efter-

frågan kan bli tämligen stor innan situationen förbättras, vilket kan leda till 

bostadsbrist och bristande bostadsstandard. När byggandet väl kommit igång 

genererar det än mer tillväxt till regionen då mer arbetskraft behövs. I och 

med att byggandet ökar stiger också markpriserna, och därmed även räntan 

och lönerna. Dessa faktorer gör att tillväxten mattas av och efterfrågan på bo-

städer minskar ungefär samtidigt som bostadsbyggandet kulminerar. Resul-

tatet blir tomma bostäder, en vikande fastighetsmarknad och  

ekonomisk kris.77 

 Två av de strukturella faser som Schön behandlar infaller under den 

tidsperiod som behandlas i avhandlingen. Den första är den cykel som enligt 

                                                             
74 Schön (2006). 
75 Schön (2006), s 19-20. 
76 Schön (2006), s 22.  
77 Schön (2006) s. 28-29. 
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Schön sträcker sig från 1890 till 1930. Den inleds med en omvandlingsfas som 

övergår till en rationaliseringsfas mellan 1910 och 1930. Cykeln avslutas med 

1930-talskrisen, vilken leder till en ny omvandlingsfas som varar fram till 

1950. Omvandlingsfasen övergår till rationalisering som varar fram till 1970-

talskrisen.78 I första hand baserar Schön sin periodisering på trendperioder i 

investeringskvoten, löneandelen och andra makroekonomiska variabler.  

 Redan på slutet av 1980-talet hävdade Schön att det fanns ett samband 

mellan strukturomvandlingsförloppet och energipriserna. Han framhöll även 

att relativpriserna för elektricitet gentemot andra bränslen sammanföll med 

omvandlings- och rationaliseringsfaserna.79 Rationaliseringsfaserna känne-

tecknas av stigande relativpriser för el.  Detta gällde enligt Schön både för pe-

rioden 1915 till 1930 samt för perioden 1950 till 1970. Omvandlingsfaserna 

karakteriseras följaktligen av fallande relativpriser för el, vilket observeras för 

perioderna 1930 till 1950 samt 1975 till 1990. Enligt Schön ligger förklaringen 

i att elektricitet har andra utbuds- och efterfrågaförhållanden än  

övriga bränslen.  

 Elektricitet gynnas av starka stordriftsfördelar som uppkommer genom 

tekniska innovationer. Detta gäller både för produktion och distribution vilket 

har tillåtit en expansion av elanvändningen, och därmed fallande relativpri-

ser. Därmed skapas ett utvecklingsblock kring elanvändningen där elektrici-

teten bidrar till förnyelse. Vid en strukturomvandling görs stora investeringar 

i framför allt nya anläggningar vilket tillåtit en infrastrukturell omvandling av 

industrin där elektricitet har byggts in i de nya anläggningarna och därmed 

bidragit till förnyelse av industrin.80  

 Eftersom det inte går att laga elektricitet ställs det stora krav på att ut-

bud och efterfrågan går jämt ut, vilket i sin tur ställer stora krav på samspelet 

mellan teknik och organisation. Därmed menar Schön att det bildas en till-

växtbransch kring elektriciteten som påverkar utvecklingen av teknik,  

organisation och lokalisering.81 Genom att koppla ihop många olika produ-

center och konsumenter av el i samma system kunde problemet med att möta 

utbudet med efterfrågan enklare hanteras. Under första halvan av 1900-talet 

kom hushållen att få en allt mer framträdande roll som elkonsumenter  

eftersom deras efterfrågan av energi inte var konjunkturberoende.82  

 En av de stora produktionsinnovationerna inom industrin var eldrivna 

verktyg, och den tekniken kunde enkelt överföras till hushållens behov i form 

av moderna hushållsapparater. Utbyggnaden av elnätet och fallande elpriser 

innebar en grogrund för nya konsumtionsvaror i form av vita varor under 

1930-talet. Det verkliga genombrottet kom dock först under 1950-talet i och 

                                                             
78 Schön (1988) s. 2-3, Edvinsson (2010) 
79 Schön (1993). 
80 Schön (1988) s. 33. 
81 Schön (1990) s. 42. 
82 Högselius och Kaijser (2007).  
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med att elspisen, tvättmaskinen och kylskåpet fick en allt större spridning. 

Därmed talar Schön om två utvecklingsblock för el. Den första som kretsade 

kring industrin inleddes under slutet av 1800-talet och lade grunden för nöd-

vändig infrastruktur och teknikgenombrott. Det andra utvecklingsblocket tog 

därefter vid och utvecklade en ny bransch från 1930-talet riktad mot  

hushållens konsumtion genom att bygga vidare på de framsteg som redan 

gjorts inom industrin.83 

 Schöns strukturcykelmodell står dock inte utan kritik. Enligt Olle 

Krantz stämmer Schöns cykler fram till 1970, men att energikrisen, som ut-

löstes av den första oljekrisen år 1973, innebar att växlingen mellan  

omvandlings- och rationaliseringsfaser har brutits. Krantz menar således att 

1970 och 1980-talet inte kan ses omvandlingsfas. Under perioden 1970 

till1990 minskade investeringskvoten samtidigt som exporten ökade.84  

Detta står i rak motsats till Schöns påstående om att omvandlingsfasen karak-

täriseras av stora investeringar och en stor avsättning på den inhemska mark-

naden. Istället menar Krantz att 1970-talets strukturkris inte fick full effekt på 

grund av att såväl den offentliga sektorn som tjänstesektorn expanderade 

märkbart under perioden. Därmed var 1970-talskrisen en oförlöst struktur-

kris som fick full verkan först under 1990-talskrisen.85  

Därför blir 1990-tals krisen enligt Krantz en strukturkris medan den i Schöns 

tolkning är en omställningskris mellan en omvandlings-  

och rationaliseringsfas. 

 I det här arbetet kommer Schöns strukturcykler att användas till att 

tolka och förstå hur hushållens energikonsumtion knyter an till de strukturer 

och tekniska system som sätter de yttre ramarna för hushållens möjlighet att 

konsumera energi. Att en sådan koppling kan förväntas beror på den viktiga 

betydelse som Schön tillmäter energin i omvandlingsförloppet.  Även om 

Schöns modell främst behandlar industrin när det gäller energins roll för om-

vandlingen så är det inte otänkbart att hushållen har uppvisat ett liknande 

mönster av omvandling och rationalisering eftersom de delvis har varit bero-

ende av samma energisystem som industrin. Däremot kommer Schöns perio-

diseringar inte att vara styrande för analysen, utan ses som ett hjälpmedel för 

att tolka och ge perspektiv på de förändringar som observeras hos hushållen.    

 

 

 

 

                                                             
83 Schön (1990) s. 68-69, 72. 
84 Krantz (1993). 
85 Krantz (1993).  
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1.7.4 Metodologiska utgångspunkter  

I kapitlen fem, sex, sju och åtta kommer hushållssektorns energiutveckling att 

analyseras utifrån en strukturanalytisk begreppsram. En del av de koncept 

som ingår i analysen har redan beskrivits, som utvecklingsblock.  

Däremot finns det behov av att behandla och utveckla de begrepp och grund-

antaganden som utgör basen för analysen.  

 Grundantagandet är att det råder ett negativt samband mellan relativ-

priser och relativa volymer.86 Med det menas att fallande relativpriser medför 

stigande relativa volymer. Även det omvända förhållandet gäller. Stiger rela-

tivpriserna förväntas de relativa volymerna att minska. Detta anses vara  

normalfallet för hur pris och volym relaterar till varandra. När det uppstår 

avvikelser från detta samband är tolkningen att det är ett specialfall som för-

ändrar förutsättningarna till den grad att priser och volymer inte längre rela-

terar till varandra som förväntat.  

 När relativpriserna sjunker snabbt och volymen ökar mer än i andra 

sektorer anses det råda en marknadsutvidgning. Relationen mellan pris och 

volym följer samma samband som vid normalfallet, skillnaden är att  

utvecklingen karakteriseras av mycket stora volymökningar hos en specifik 

sektor. Ett annat begrepp som brukar användas är upphinnartillväxt.  

Det innebär att den studerade sektorn har halkat efter i utvecklingen, men ge-

nomgår en mycket stark tillväxtperiod under vilken skillnaderna minskar eller 

rent av försvinner helt.  

 Det kan även råda en marknadskrypning vilket innebär snabbt sti-

gande relativpriser och fallande volymer, oftast både relativt och absolut. An-

ledningen är att varan anses obsolet och konsumenten kommer istället att 

söka sig till andra produkter. Både marknadskrypning och marknadsökning 

är en ständigt pågående process och äger rum inom normalfallet.   

 Mer avvikande förhållanden är istället marknadssug och marknads-

tryck. Ett marknadssug innebär stigande relativpriser och stigande relativvo-

lymer. Detta förklaras av faktorer som ligger bortanför den egna varan. Till 

exempel stigande inkomster eller att produkten saknar alternativ. En annan 

förklaring kan vara en ökad grad av urbanisering som tvingar fram nya kon-

sumtionsmönster. Även marknadstryck härleds från förändringar som ligger 

bortanför den egna produkten. Marknadstryck innebär fallande relativpriser 

samt fallande relativvolym. Den vanligaste orsaken till marknadstryck är helt 

enkelt att produkten blivit obsolet och omodern. Då spelar priset inte längre 

någon roll eftersom det finns andra produkter som kan tillgodose behovet så 

pass mycket bättre att relativprismekanismerna inte längre har någon bety-

delse.  

 

                                                             
86 Metoden är starkt influerad av Jonas Ljungberg (1990).  
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Sammanfattningsvis innebär ett normalfall att utbudsfunktion flyttas längs 

en given utbudsfunkton. Ett marknadssug innebär att efterfrågefunktionen 

flyttas inåt på axeln, medan ett marknadstryck innebär att efterfrågefunkt-

ionen flyttas utåt. Marknadsutgivning eller marknadskrypning skulle inne-

bära mycket stora förflyttningar av utbudsfunktionen.  

 Utöver dessa begrepp kommer avhandlingen att använda sig av olika 

begrepp för att definiera energi och energianvändning. 

 

1.7.5 Grundläggande begrepp 

Energikälla- ett bränsle eller energiråvara. En energikälla kan delas upp i två 

grupper. Primära energikällor och sekundära energikällor. En primär energi-

källa går att utvinna direkt ur naturen och behöver inte tillverkas. Detta kan 

vara olja, kol, ved eller gas. Sekundära energikällor som el eller fjärrvärme 

måste produceras av minst en primär energikälla. Produktionen medför en 

förädling av energin vilket innebär att den har en högre kvalité än de primära 

energikällorna. Elektricitet anses ha högst kvalité eftersom den kan ersätta i 

stort sätt alla andra energikällor, men kan väldigt sällan fullt ut ersättas av en 

annan energikälla.  

 

Energibärare- ett ämne som binder och transporterar energi snarare än att 

vara själva energikällan, till exempel gas eller brännved. En energibärare kan 

både lagras och transporteras utan att utvinna energin.   

 

Energitjänst- utifrån modell 1 kommer i avhandlingen att använda en bred 

definition av vad som är en energitjänst. Med detta menas att den nytta som 

hushållet får av att kombinera kapital med energi är en energitjänst. Därmed 

kan energitjänsten se väldigt olika ut, till exempel att tvätta kläder med en 

tvättmaskin, stryka kläder, laga mat, lyssna på radio eller se på TV definieras 

som en energitjänst.  

 

Hushållens energianvändning- definieras som summan av de olika energibä-

rarnas energivärden uttryckta i fysikaliska enheter (mätt i Joule). Energian-

vändningen är således ett fysikaliskt volymmått.    

 

Primärenergi- innefattar all energi som används i det svenska energisystemet 

och innefattar importerad och egenproducerad energi, samt energiförluster. I 

avhandlingen används dessa uppgifter för att kunna jämföra hushållens ut-

veckling med utvecklingen för hela Sveriges energisystem.  
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1.8 Disposition 

Dispositionen för avhandlingen är utformad enligt följande: i kapitel två be-

skrivs de källor som ligger till grund för beräkningar, skattningar och under-

sökningar. Vidare beskrivs beräkningsrutinerna för de aggregerade tidsseri-

erna över energianvändningen. Kapitlet avslutas med att skattnings- och be-

räkningsresultat för olika metoder jämförs och utvärderas. I kapitel tre besk-

rivs hushållens energiförbrukning och omställningen av huvudsakliga energi-

källor för hela perioden. Kapitlet innehåller även en jämförelse mellan hus-

hållssektorn och Kanders beräkningar av primärenergitillförseln.  

 I kapitel fyra beskrivs utvecklingen av energi- och bostadspolitiken från 

början av 1900-talet fram till slutet av 2000-talet. Fram till 1973 hålls de båda 

fälten separerade från varandra, för att därefter beskrivas som ett policyfält. 

Kapitel fem, sex, sju och åtta behandlar hushållens energiförbrukning utifrån 

de periodindelningar som gjordes i kapitel tre. Kapitel nio innehåller en av-

slutande diskussion och sammanfattning.  
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Kapitel 2. Energianvändning i bostads-
sektorn: data, beräkningar och skatt-
ningar 

Detta kapitel syftar till att redovisa samt säkra avhandlingens rekonstrukt-

ioner av historiska energidata genom att beskriva och kritiskt diskutera de 

källor som ligger till grund för beräkningar och skattningar. Källornas inne-

håll och principer för datafångst, definitioner och urval kommer att redovisas 

och diskuteras. Rent dispositionsmässigt behandlas källorna i den ordningen 

som de dyker upp i avhandlingen. Vidare beskrivs principer för beräkningar 

och skattningar av aggregerade tidsserier för energianvändningen. En vägle-

dande princip är att så långt som möjligt använda olika källor och tillväga-

gångssätt i beräkningarna för att jämföra resultaten av olika  

beräkningsansatser. Denna form av metodologisk triangulering syftar till att 

säkra kvaliteten i skattningarna. Kapitlet kommer därför att avslutas med att 

skattningarna av hushållens energiförbrukning i bostadssektorn jämförs med 

olika källor. Notera att de skattningar av historiska data som görs i förelig-

gande kapitel utgör grunden för de empiriska kapitlen tre, fem, sex, sju 

och åtta.        

 Att beräkna och sammanställa tidsserier för perioder då tillgången på 

offentlig statistik är bristfällig är en central del i kvantitativ ekonomisk histo-

risk forskning och innebär särskilda utmaningar och metodologiska avväg-

ningar. Beträffande hushållens energikonsumtion är det främst perioden 1913 

till 1950 som är mest svårhanterlig. Efter 1950 är tillgången på källor bättre 

genom nationalräkenskapernas konsumtionsstatistik. Under 1970-talet till-

kommer dessutom energibalanserna som ger en god uppfattning om hushål-

lens energikonsumtion.  

 För att beräkna energikonsumtionen mellan åren 1913 till 1950 utgår 

avhandlingen från uppgifter i en rad olika källor i form av offentliga utred-

ningar och tidigare forskning. De uppgifter som insamlats från utredningarna 

har används som benchmarks för att skatta tidsserierna. En svårighet är att 

äldre utredningar, med uppgifter om hushållens energianvändning, sällan har 

haft energikonsumtion som undersökningsobjekt. Hit hör hushållsbudgetun-

dersökningarna, som främst fokuserade på sociala frågor med anknytning till 

levnadskostnader. 

 I de första hushållsbudgetundersökningarna finns det detaljerade upp-

gifter om arbetarhushållens inkomster och utgifter samt uppgifter om vilka 

varor som hushållen har konsumerat. I och med att det finns uppgifter om 

konsumtionsutgifterna är det möjligt att beräkna konsumtionsvolymerna ge-

nom att dividera utgifterna med varans pris. Därigenom är det möjligt att  

beräkna vilka kvantiteter av olika energibärare som hushållen har konsume-

rat. Metoden ställer dock stora krav på att prisuppgifterna är tillförlitliga och 
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representativa för hela landet. För energibärare som behöver importeras, som 

gas, kol och olja är tillgången på prisuppgifter goda och tillförlitliga då varorna 

har varit föremål för enhetlig dokumentation i och med att de har importerats. 

Brännved och elektricitet är å andra sidan inhemska energikällor som under 

mellankrigstiden ofta såldes på geografiskt mer begränsade marknader. Det 

gör också att den lokala och regionala prisvariationen kan ha varit större. För 

brännved var produktion för egen konsumtion vanligt förekommande på 

landsbygden. Innan stamlinjenätet hade färdigställts på 1940-talet och innan 

landsbygdens elnät hade kopplats samman med stamlinjenätet varierade 

också de lokala elpriserna. Det gäller också transaktioner där brännved har 

varit föremål för olika former av byteshandel. Brännved och elektricitet har 

därför getts ett större utrymme än de övriga energikällorna i den metod- och 

källkritiska diskussionen i föreliggande kapitel.   

 

 

2.1 Energibalanser 

I Sverige har årliga energibalanser upprättats av statistiska centralbyrån 

(SCB) sedan början av 1980-talet. Innan energikrisen i början av 1970-talet 

var energistatistiken inriktad på att kartlägga tillförseln av enskilda  

energislag. I samband med oljekrisen växte dock intresset för att analysera 

hur oljekonsumtionen hängde samman med energifrågorna i stort. Även i  

internationellt växte intresset och behovet av att kartlägga energiflöden under 

1970-talet. Standardiserade internationella principer för energibalanser pub-

licerades därför av FN i början av 1980-talet.87 I Sverige utarbetades principer 

för redovisningen av energibalanser av SCB tillsammans med Statens energi-

verk och Transportrådet. Idag ansvarar SCB och Statens Energimyndighet för 

Sveriges officiella årliga energibalanser.88  

 I energibalanserna beskrivs samhällets energiförsörjning genom att in-

satser av primär energi, energiomvandling och slutlig användning kopplas 

samman för sektorer och för hela ekonomin. Principerna för att beräkna ener-

gibalanser följer internationella överenskommelser.89 I linje med dessa prin-

ciper redovisas energiflödet efter energibärare som kol, olja, biobränslen, 

elektricitet, fjärrvärme och så vidare. Varje energiflöde registreras från det att 

energi tillförs energisystemet. Tillförsel av primär energi kan ske inom landet 

och dels ske genom import. I det andra mätsteget registreras omvandling av 

primära energibärare till sekundära energibärare. I det tredje mätsteget regi-

streras hur energin kommer till användning. Användningen redovisas efter 

utifrån kategorierna jordbruk, jakt, fiske, skogsbruk, tillverkningsindustri, 

                                                             
87 FN (1982). 
88 Årliga energibalanser, EN0202. 
89 FN (1982), FN (1987). 
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energisektorn, byggverksamhet, transportsektorn, offentlig verksamhet, hus-

håll/ bostadssektorn och övriga privata tjänster.   

 Information om energiförbrukningen i bostadssektorn inhämtas idag 

för småhus respektive flerbostadshus. I småhus genomförs undersökningen 

idag genom en årlig urvalsundersökning baserad på data från fastighetsregist-

ret. Redovisningen omfattar bland annat värmesystem och förbrukade  

kvantiteter av olja, el, fjärrvärme och ved. Information om energiförbruk-

ningen i flerbostadshus inhämtas på motsvarande sätt genom en urvalsunder-

sökning av flerbostadshus samt samtliga fler- bostadshus ägda av allmännyt-

tiga bostadsföretag. Information inhämtas om olika värmekällor och  

levererad energi.90 

 I energibalanserna eftersträvas jämförbarhet mellan energibärare.  

Därför uttrycks energiinnehållet i samma enheter utifrån det termiska energi-

innehållet för respektive energibärare, det vill säga samtliga volymkvantiteter 

har räknats om till joule. Detta gör dock inte de olika energibärarna fullt jäm-

förbara. Skillnader uppstår dels beroende på vad energin ska användas till och 

med vilken effektivitet den användningen har.91 Att använda en oljepanna för 

uppvärmning innebär till exempel att hushållet står för förbränningsförlus-

ten, en del av värmen som uppstår när olja förbränns kommer helt enkelt inte 

att leverera energitjänsten uppvärmning utan gå till spillo. Men används  

istället el så är det elproducenten som står för eventuella förbränningsförlus-

ter.  Därmed kan konvertering från olja till el innebära att mängden inköpt 

energi minskar, utan att energinyttan har minskat. Genom att effektiviteten 

för olika energibärare förändras, kommer den energitjänst som en mängd ter-

misk energi kan utföra inte att vara konstant över tid. I ekonomiskt hänseende 

innebär det att priset per energienhet förändras.  

 År 1987 infördes officiella energibalanser med en mer detaljerad och 

genomarbetad användningssida än tidigare. Baserat på de äldre energibalan-

serna har SCB gjort tillbakaskrivningar till år 1983. Principerna för redovis-

ningen av data om energianvändningen i bostadssektorn har varit oföränd-

rade från början av 1980-talet fram till idag. Insamlingen har varit baserad på 

stickprovsundersökningar, vilka delvis har förändrats över tid.  

 Ett försök att göra tillbakaskrivningar av energibalanser publicerades 

av NUTEK vid mitten av 199o-talet.92 NUTEKs tidsserier sträcker sig tillbaka 

till 1970 och följde samma principer för att beskriva energiflöden som de offi-

ciella energibalanser som tidigare tagits fram av SCB och transportstyrelsen. 

Däremot finns det skillnader i fråga om källäget för tillbakaskrivningarna jäm-

fört med de officiella energibalanserna från 1983.  

 

                                                             
90 Årliga energibalanser EN 0202 SM 1206. 
91 Årliga energibalanser EN 0202.  
92 NUTEK (1994).  
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2.3 Nationalräkenskaper 

I Sverige genomfördes de första officiella beräkningarna av 

nationalinkomsten åren efter andra världskriget. I Sverige blev 

Konjunkturinstitutet (KI) ansvarigt för de första reguljära beräkningarna av 

nationalinkomsten. KI beräknade nationalinkomsten för år 1937/38 samt för 

perioden 1946-1950. Senare under 1950-talet flyttades ansvaret över till 

SCB.93 Från  1960-talet publicerade SCB Årliga Nationalräkenskaper med 

början från år 1950.94    

 I Nationalräkneskaperna (NR) redovisas landets totala produktion, 

användning samt inkomster efter verksamheter och sektorer. Användningen 

beskrivs efter konsumtion, investeringar och utrikeshandel. Konsumtion 

delas upp efter offentlig och privat konsumtion. Privat konsumtion är i sin tur 

uppdelad mellan olika kategorier av varor och tjänster som följer av den 

internationella standarden på området.  

 I de beräkningar som KI gjorde av konsumionen i NR, följde man de 

principer som FN utarbetat några år tidigare. Principerna för beräkningarna 

utgick i hög grad från produktion, försäljning och utrikeshandelsstatistik.  KI 

ger en förhålladevis detaljerad redovisning av källor och praktiska 

överväganden vid beräkningar av den privata konsumtionens olika poster.  

För  hushållens utgifter för bränsle innefattas utgifter för uppvärmning av 

bostaden samt utgifter för kokgas, fotogen och elektrisk ström. En viktig 

upplysning är att uppvärmningskostnaderna för bostäder är med i totalvärdet 

för energiutgifter. Detta innebär att bränslekostnaden för uppvärmning, 

räknas som en energikostnad även när den ingår i grundhyran.95 Hade den 

kostnaden inte varit inkluderad hade det funnits en uppenbar risk för att 

hushållens totala energikonsumtion i bostadssekton hade underskattats enligt 

Nationalräkenskaperna.    

 För varje enskild energikälla har KI använt olika källor och metoder för 

att genomföra sina sammanställningar. För kol, koks och eldningsolja kom-

mer uppgifterna från bränslekommissionen som samlat in uppgifter från lan-

dets samtliga distributörer. I och med att handelns inriktning mot olika sek-

torer har varit känd har den del som sålts till hushållssektorn kunnat faststäl-

las ungefärligt. Kvantiteterna har därefter multiplicerats med snittpriser för 

att få fram hushållen utgifter för de fossila bränslena.  

För elektricitet används statistik som sammanställdes av Kommersiella Med-

delanden. Uppgifterna har samlats in från samtliga kraftverk och presenteras 

under rubriken elektrisk ström i bostäder, mätt i miljoner KWh. Snittpriset 

har beräknats av Elkraftsutredningen och uppskattas till 14 öre per KWh för 

                                                             
93 SOU 1959:33. 
94 NR 1970:21.  
95 Nationalbokföring 1946-1950. s. 106. 
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hushållsförbrukning. För kokgas har KI förlitat sig på gasproducenternas egen 

invertering av hur mycket gas som levererats till hushållen.96  

 Efter de principer som utarbetades av KI kan man anta att SCB i stort 

sett följde samma inriktning. Det är tyvärr en dokumentation som är betydligt 

mer knapphändig, vilket kan göra det svårt att veta vad som ingår i materialet 

och vilka källor som använts. För beräkningar av privat konsumtion av energi 

inom kategorin energi utgår Nationalräkenskaperna 1950-1968 från 

försäljningsstatistik. Nationalräkenskaperna får in sina uppgifter om 

försäljningen i värde eller kvantiteter från privata och  

offentliga institutioner.97  

 Det finns en senare dokumentation av serierna från Nationalräken-

skaperna som visar att principerna för beräkningar av hushållens energiutgif-

ter i bostadssektorn har legat fast. I Nationalräkenskaperna för perioden 

1980-1994 finns en referens till serien Meddelanden i samordningsfrågor 

1979: 11, där det finns en mer utförlig metodgenomgång. Denna beskriver 

samma tillvägagångssätt som tidigare användes av KI, det vill säga att energi-

konsumtionsberäkningen för det första har tagit fasta på kvantiteter, vilka har 

räknats om till utgifter utifrån rådande energipriser.  Även här konstateras att 

bränslekostnader som är med i grundhyran har räknats som energiavgifter 

och inte som hyres- eller bostadsutgifter.98  

 Det tillvägagångssätt som Nationalräkenskaperna tillämpar skiljer sig 

från Hushållsbudgetundersökningarna (HBU) från 1958 och senare. I HBU 

samlas uppgifter om energikostnader in med hjälp av hushållens direkta ut-

gifter för hyra och bränslen. I HBU kan man därför inte skilja på energikost-

naden som ingår i hyran. Detta är förövrigt något som konstateras i 1978 års 

hushållsbudgetundersökning. Beräkningar som genomfördes i den undersök-

ningen visar att diskrepansen mellan Nationalräkenskapernas och HBUs 

sammanställning över hushållens energikostnader 1978 är 2,9 miljarder kro-

nor. Detta visar att hushållens kostnad för centralvärme, som ingår i hyra upp-

går till 2,9 miljarder för år 1978.99  

 

2.2.1 Avstämning mellan olika NR beräkningar  

De beräkningar som SCB publicerat sedan 1950 har genomgått flera revide-

ringar när beräkningsrutinerna för input-output (I/O) tabellerna har lagts 

om. Eftersom I/O inte genomförts årligen, utan med ett antal års mellanrum, 

uppstår det glapp i de överlappande tidsserierna för nationalräkenskaperna.  

Detta gäller även för den privata konsumtionen och utgifter för energi i bo-

stadssektorn.  Till grund för beräkningarna av energiförbrukningen har SCB:s 
                                                             
96 Nationalbokföring 1946-1950. s. 106-107. 
97 NR 1970:21. s. 115. 
98 SNR 1979:11. s. 48-49. 
99 HBU 1978, del 1. s. 15. 
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beräkningar för perioderna 1950-1968, 1963-1980, 1980-1994 och 1993-2008 

länkats samman. Principen för sammanlänkningen har varit att först beräkna 

energikostandsandelen av hushållen totala utgifter, och sedan länka samman 

andelarna med minsta möjliga avvikelse. I praktiken har det inneburit att pe-

rioden 1965 till 1975 har justeras upp något för beräkningarna för åren 1963-

1980 och justerats ned något för beräkningarna 1950-1968. Avvikelserna för 

de övriga periodlänkningarna är endast marginella.  

 I en jämförelse mellan de olika NR serierna (se figur 2-1) över hushål-

lens utgiftsandelar är skillnaderna förhållandevis små, vilket ytterligare stär-

ker argumentet att samtliga NR:s skattningar är sammanställda utifrån 

samma metod som redovisas i NB 1946-1950 och MIS 1979:11.  

 
Figur 2-1 Hushållens energiutgifter i bostadssektorn som andel av total-
konsumtion enligt nationalräkenskapsberäkningar för året 1938 och peri-
oden 1946-2010, angivet i procent. 

 
Källa: Nationalbokföring, 1946-1950, Meddelande från konjunkturinstitutet, serie B:13; Statist-

iska meddelanden N 1970:21 Nationalräkenskaper 1950-68, Statistiska centralbyrån, Stockholm, 

Statistiska meddelanden N1981:2.5, Konsumtion 1963-1980, Statistiska centralbyrån, Stock-

holm. Statistiska meddelanden 9501, BNPs användning 1980-1995, Statistiska centralbyrån, 

Stockholm. Statistiska meddelanden 1202 NR10, Nationalräkenskaper, detaljerade årsberäk-

ningar 2010.   

 

Figur 2-1 visar att det är tämligen små skillnader mellan de olika källornas 

skattningar av hushållens energiutgifter.  
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2.3 Konsumtionsräkenskaper  

Under 1950-talet påbörjades ett arbete med att rekonstruera hushållens kon-

sumtionsräkenskaper för de föregående decennierna. Baserat på KI:s data för 

hushållens konsumtion, industristatistik och utrikeshandel samt  

kompletterande material genomförde Ragnar Bentzel nya sammanhållna  

beräkningar av hushållens konsumtionsutgifter från 1931 till 1955. Syftet var 

att göra skattningar för bland annat priselasticiteter som grund för prognoser 

av den privata konsumtionen under 1960-talet.  Principerna för beräkning-

arna är desamma som för nationalräkenskaperna som KI utarbetade under 

slutet av 1940-talet. Bentzels beräkningarna för år 1938 och perioden 1946-

1950 sammanfaller med KI:s beräkningar.  

 En viktig princip som poängteras av Bentzel är att hushållens utgifter 

för energi inte ingår i bostadskostnaden. Därmed kan energiberäkningarna 

som Bentzel genomfört användas på samma sätt som nationalräkenskap-

erna.100 Principerna att använda försäljningen, produktionen och utrikeshan-

deln följer Nationalräkenskaperna.  Till skillnad från Nationalräkenskaperna 

hade dock inte Bentzels ett lika utförligt datamaterial till grund för beräkning-

arna. Detta gällde inte minst för bränsleförbrukningen i form av husbehov-

sved. Denna viktiga energikonsumtionskategori kunde Bentzel endast  

bedöma utifrån de från de tidigare nationella bränsleundersökningarna.101  

Samtidigt fanns det en större tillförlitlighet i uppgifterna om kommersiella 

bränslen. Det innebär att uppgifterna som Bentzel presenterat för inköpt ved, 

el, gas, och flytande bränsle har använts i avhandlingen. I Bentzels serier är 

dessvärre inte flytande och fasta bränslen separerade. Därför har hushålls-

budgetundersökningarna för åren 1913, 1920, 1933, 1940, 1948, 1951, 1952 

och 1958 använts som benchmarks för att kunna separera fasta och flytande 

bränslen.102 För att interpoleringen mellan dessa benchmarks ska bli så kor-

rekt som möjligt har de viktats mot konsumtionen av ved samt importen av 

kol och koks.103 För perioden 1913 till 1930 estimeras energiutgifterna från 

hushållsbudgetundersökningarna (1913, 1920, 1923, 1933).  

 

 

                                                             
100 Bentzel, (1957).  
101 SOU: 1922:14 
102 Hushållens konsumtion år 1958; Levnadskostnaderna år 1952; Levnadskostnaderna i tätortshushåll år 
1948; Levnadskostnaderna på 
landsbygden år 1951; Hushållsbudgeter och livsmedelskonsumtion i städer och tätorter 1940-1942; Levnads-
villkor och hushållsvanor i städer 

och industriorter omkring år 1933. 
103 Den inköpta veden är baserade på priser från Socialstyrelsen och egenproducerad ved är ej inkluderad. 

Importen av kol och koks är insamlad från statistisk årsboks handelsstatistik 1930-1963. Kol och koks som 

uppenbarligen användes för industriellt bruk har exkluderats.  
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2.4 Hushållsbudgetundersökningar 

I Sverige genomfördes de första hushållsbudgetundersökningarna i början av 

1900-talet. Den första var endast baserad på material från Stockholm och om-

fattade 150 hushåll.104 Några år senare genomfördes en större undersökning 

baserad på åtta städer och närmare 1000 hushåll.105 Undersökningen från år 

1913 följdes upp av en undersökning på landsbygden år 1920 och en större 

undersökning av ett antal städer och industriorter år 1923.106 Ungefär ett de-

cennium senare kom två ytterligare undersökningar baserade på stad och land 

och före och efter andra världskriget genomfördes några ytterligare.107 Syftet 

med undersökningarna var socialpolitiska.  De kallades vid den tiden för lev-

nadskostnadsundersökningar och genomfördes av Socialstyrelsen.  Från den 

första 1907 har hushållsbudgetundersökningarna utformats på liknande sätt. 

De har genomförts utifrån samma tillvägagångssätt, men storleken på under-

sökningarna, valet av familjer och den geografiska spridningen har varierat 

mellan de olika undersökningarna.   

 Principen för undersökningarna är förhållandevis enkelt. Hushållen 

tilldelas en bok i vilken de ska redovisa samtliga utgifter och inkomster veck-

ovis. Undersökningarna har aktivt strävat efter att uppnå god tillförlitlighet 

genom val av orter och hushållsgrupper. Undersökningen har även riktat in 

sig på mer ordnade hushåll vilket innebär att hushåll med mycket små in-

komster är underrepresenterade, men detsamma gäller även hushåll med väl-

digt hög inkomst. I böckerna har utgifter för bränsle noggrant redovisats på 

flera utgiftsposter. Här skiljs det mellan ved, kol, koks, gas, fotogen och elekt-

ricitet. I den sammanställning av bränsleutgifter som finns har även uppgifter 

om kostnader för centralvärme redovisats. Detta innebär att det är möjligt att 

se de totala energiutgifterna åtskilda från bostadskostnaderna. Uppgifter om 

centralvärme finns dock inte med i 1958 års undersökning. Men eftersom det 

då finns nationalräkenskaper, är det möjligt att beräkna kostnaden för den-

samma. En motsvarande beräkning finns redan publicerad i 1978 års hus-

hållsbudgetundersökning. I hushållsbudgetundersökningarna anges hushål-

lens direkta inköp av kol och koks i räkenskaperna. I räkenskaperna anges 

även hushållens indirekta inköp av kol via uppgifter om centralvärme och kok-

gas.  För att beräkna den primär energitillförsel delas utgifterna för central-

värme och stadsgas med priser för kol. Vid en jämförelse mellan kol- och 

                                                             
104 Levnadsförhållandena i Stockholm åren 1907-1908 (1910). 
105 Levnadskostnaderna i Sverige 1913-1914 (1917). 
106 Levnadskostnaderna på landsbygden i Sverige vid år 1920 (1923). Levnadskostnaderna i städer och indu-

striorter omkring år 1923 (1929). 
107 Levnadsvillkor och hushållsvanor i städer och industriorter omkring år 1933 

 (1938). Hushållsbudgeter och livsmedelskonsumtion i städer och tätorter 1940-1942 (1943) Levnadskostna-

derna i tätortshushåll år 1948 (1953). Levnadskostnaderna på landsbygden år 1951 (1955). 
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stadsgaspriser blir den implicita verkningsgraden i produktionen av central-

värme och stadsgas i genomsnitt 20 procent under perioden 1913 till 1960.  
 108   Uppgifter om elektriska apparater samlades in första gången 1933 och är 

därefter med i de efterkommande utredningarna.  

 En svaghet med hushållsbudgetundersökningarna är dock att det finns 

risk för felberäkningar när det gäller den egenproducerade veden som inte va-

rit föremål för marknadstransaktioner. För att beräkna den egenproducerade 

veden har därför andra källor behövts användas, vilket beskrivs i nästföljande 

stycke.  

 

2.5 Skattning av egenproducerad ved 

Att skatta hushållens vedanvändning under 1900-talet är svårt på grund av 

källäget. Det som skiljer ved från de övriga energibärarna är att hushållen 

kunde få tillgång till ved utan att nödvändigtvis gå via en marknad.  

Detta gäller främst hushållen på landsbygden där ved kunde samlas in på egen 

hand, antingen från den egna eller någon annans mark. Transaktioner kunde 

också baseras på någon form av byteshandel eller ingå som in natura betal-

ning. Det fanns därmed en marknad för ved utan officiell statistik gällande 

volymer och priser. På grund av att veden grovt kan delas upp i en urban-

marknadsmässig förbrukning som ingår i NRs konsumtionsuppgifter och en 

lantlig icke-marknadsmässig förbrukning som inte varit föremål för officiell 

statistikproduktion kommer vedanvändningen i föreliggande avhandling att 

beräknas separat för stad och landsbygd.  

 Trots att landsbygdens vedförbrukning många gånger varit inofficiell 

har den varit viktig ur ett nationellt försörjningsperspektiv. Myndigheterna 

intresserade sig därför för husbehovsanvändningen av ved på landsbygden  

redan under 1800-talet, huvudsakligen på grund av önskan att kunna analy-

sera råvarutillgången i skogsindustrin.   

 Tre huvudsakliga källor ligger i föreliggande avhandling till grund för 

beräkningarna av hushållens vedförbrukning. De är SOU 1924:42 Förbruk-

ning av virke till husbehov på Värmlands läns landsbygd, SOU 1948:32 

Skogstillgångarna och skogsindustrins råvaruförsörjning i övre och mel-

lersta Norrland samt SOU 1954:29 Klenvirke: Användningen av  

barrklensvirke, lövvirke och sågverksavfall. Dessa tre utredningar berör på 

olika sätt hushållens vedbehov och kan därmed används som benchmark för 

att skatta vedförbrukningen. Syftet med SOU 1924:42 var att utreda förhål-

landet mellan de stående timmervolymerna och virkesförbrukningen som en 

del i planeringen för att säkerställa skogsindustrins råvaruförsörjning.  

                                                             
108 Ljungberg (1990), s 499, tabell p9122.  
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Tillvägagångssättet var observationer under ett års tid där över 600 Värm-

landsgårdars hushållsbehov av ved dokumenterades. Urvalet av gårdar base-

rades på lottning. Arbetet utfördes av de lokala länsskogsvaktarna som kände 

till området och befolkningen väl. Utredarna ansåg att gårdsägarna hade ställt 

sig välvilliga till undersökningen och att de inte hade något incitament att un-

danhålla ved. Vid de fall där det uppkommit oklarheter gällande gårdens ved-

förbrukning uteslöts gården ur undersökningen.  

 SOU 1948:32 syftade till att inventera virkestillgången i de fyra norr-

landslänen också här för att underlätta skogsindustrins råvaruförsörjning.  

Utredningen skattade jordbruksfastigheternas hushållsbehov av ved. Under-

sökningen har gått till på liknande sätt som den från 1924 och baserades på 

observationer från minst 100 olika gårdar per län, under ett års tid. Urvalet är 

gjort utifrån geografisk spridning och storlek på gården. Områdena har även 

delats in sex olika klimatzoner för att man skulle kunna jämföra gårdar i om-

råden med olika utomhustemperatur.  

 SOU 1954:29 gjordes utifrån samma premisser som de tidigare två ut-

redningarna, det vill säga det är i första hand tillgången av råvaror till skogs-

industrin som är utredningens primära fokus. Eftersom man ville kunna jäm-

föra resultaten med tidigare utredningar har man använt samma metod som 

tidigare med ett urval av gårdar som följts under ett års tid. I 1954 års  

utredning har man dock valt att inte undersöka de fyra norrlandslänen.  

I jämförelse med de tidigare utredningarna framkom att jordbruksfastighet-

ernas användning av brännved hade minskat avsevärt sedan 1930-talet vilket 

förklarades med att gårdarna i allt större utsträckning hade börjat använda 

elspis för matlagning och olja för uppvärmning.109 

 I föreliggande avhandling antas för det första att husbehovsved enbart 

var ett landsbygdsfenomen. Vedförbrukningen per hushåll år 1924, 1948 och 

1954 används som utgångspunkt för att beräkna den nationella totalförbruk-

ningen av husbehovsved. Detta sker genom att förbrukningen per hushåll 

multipliceras med landsbygdsbefolkningen.110 Hushållsstorleken förändras 

över tid, men inleds med 4 personer per hushåll, för att därefter minska.  

Därefter har de enskilda åren 1924, 1948 och 1954 länkats samman med en 

rak interpolering. För perioden 1913 till 1924 multiplicerades vedförbruk-

ningen per capita år 1924 med landsbygdsbefolkningens antal under  

perioden. För perioden 1954 till 1969 används landsbygdsbefolkningen som 

variationsindex med 1954-års per capita förbrukning. Serien länkas slutligen 

till NUTEKs skattning för år 1970. Skillnaden mellan NUTEKs uppgifter för 

hushållen vedförbrukning år 1970 och den volym som beräknats fram utifrån 

                                                             
109 SOU 1954:29. S 99-100. 
110 Tab. 4. Folkmängden den 31 december 1856-1967 med fördelning på landsbygd och städer 
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ovanstående källor är tämligen liten. Enligt NUTEKs uppgifter uppgick bo-

stadssektorns vedbehov för uppvärmning till 28,3 peta joule år 1970.111 Den 

beräknade vedförbrukningen uppgår till 28 peta joule år 1970, vilket tyder på 

att serierna är tämligen samstämmiga. Därefter har den egenproducerade ve-

den adderats till NUTEKS uppgifter om hushållens vedkonsumtion.  

 

2.6 Prisserier för privat konsumtion av elektricitet 

En svårighet med att beräkna elpriser historiskt är att det just rör sig om olika 

elpriser och inte ett nationellt pris. Detta beror på att priset varierar mellan 

olika leverantörer och olika förbrukningskategorier. Konsumenter med hög 

elförbrukning har ett lägre kilowattpris än vad småförbrukare har.  

Det innebär att olika industrier har haft olika elpriser samt att hushållen  

generellt sett har haft ett betydligt högre kilowattpris än industrin. I och med 

införandet av tariffer på 1920-talet kunde priset även variera mellan hushål-

len, då till exempel ett hushåll med elspis har ett lägre kilowattpris än ett hus-

håll som använder elektriciteten till glödlampor och mindre elektriska appa-

rater.112 Skillnaderna i elpris var särskilt påtagligt innan stamlinjenätet hade 

fullbordats under 1940-talet (teknikutvecklingen behandlas närmare i kapitel 

tre). Det är därmed viktigt att använda ett elpris som ligger så nära medelpri-

set för svenska hushåll som möjligt. Det elpris som används i föreliggande 

undersökning är beräknat med utgångspunkt i LKU 1913113 och är framräknat 

genom kvoten mellan elektricitetsutgifter bland de undersökta hushållen och 

deras förbrukning i kWh. Detta pris används alltså som benchmark för pris-

nivån. Fördelen är att priset avspeglar ett antal städer från olika delar av lan-

det och därmed fångar upp de olika elpriserna. Norra Norrland är dock  

inte med.  

 För perioden 1924-1969 används Ljungbergs prisserie P9115 som är ett 

medelpris för Sydkrafts kunder.114 För perioden 1913-1924 har visserligen 

Ljungberg en prisserie för elektricitet. Men Det är dock ett problem att den 

prisserien bara är baserad på uppgifter från Stockholms elverk. I en jämförelse 

av elpriserna i de olika städerna i LKU framgår att det att elpriset i Stockholm 

är betydligt lägre än i de övriga städerna. Stockholmspriserna är därmed inte 

representativa för landet som helhet.   

 Detta framgår tydligt i en jämförelse mellan LKU 1913 och Ljungbergs 

prisuppgifter från 1913 för Stockholms elverk. Ljungberg redovisar ett pris på 

23,1 öre/KWh, medan det genomsnittliga priset i de undersökta städerna i 

                                                             
111 NUTEK (1994), s 182. 
112 Historisk statistik för Sverige – Befolkning 1720-1967. S 82, tabell 23 och 24.  
113 Levnadskostnaderna i Sverige 1913-1914 (1917). 
114 Ljungberg (1990), s 502-503.  
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LKU 1913 är 35 öre/kWh. Eftersom Stockholm har ett betydligt lägre elpris än 

de andra städerna i LKU används det genomsnittliga priset från LKU istället 

för Ljungbergs prisserie från Stockholms elverk. För att skatta prisförändring-

arna mellan 1913-1923 används Ljungbergs Stockholmsserie som ett variat-

ionsindex som länkas till priset 1913. Därefter har Ljungbergs serie för  

Sydkrafts elpriser länkats till Stockholmsserien år 1923. Intressant nog kunde 

länkningen ske utan några egentliga nivåjusteringar. I praktiken skiljer sig 

priset enbart på tiondelsöret.  

 Dessutom har elpriset kontrollerats gentemot det implicita priset i Nat-

ionalräkenskapernas konsumtionsdata genom att de totala konsumtionsutgif-

terna enligt SCB har dividerats med uppgifterna om kWh levererad elström 

enligt SOS Industrin. Det implicita pris som därmed erhålls är mycket likt den 

ovan beräknade serien. En tillförlitlig skattning av elpriset för hushållen 1913 

till 1969 har därmed erhållits.  

 Ytterligare ett sätt testa prisserien är genom att jämföra den gentemot 

uppgifter från industristatistiken om levererad elektricitet till hushållen.  

Genom att jämföra elproducenternas uppgifter om levererad elektricitet till 

hushållen med den volym som har estimerats med hjälp av utgiftsandelar och 

prisserier går det se om den utgiftsberäknade volymen är tillförlitlig. Om den 

utgiftsberäknade volymen skiljer sig markant från uppgifterna från industri-

data finns det anledning att misstänka att prisuppgifterna inte är representa-

tiva på nationell nivå. Dessvärre särredovisas hushållen under endast några få 

år i industristatistiken, varefter den slås samman med butikslokaler. Därefter 

är jämförelsen inte möjlig längre, men för de år som finns är jämförelsen en 

god metod för att testa prisseriens representativitet. Resultatet redovisas i  

figur 2-2 nedan. 
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Figur 2-2 Hushållens elförbrukning enligt industridata och utgiftsberäk-
nad, 1944-1968 angivet i GWh.  

 
Källa: Ljungberg 1990, Statistisk årsbok för Sverige 1953, Industri 1960-1970.  

 

 

Serierna i figur 2-2 visar på stora likheter mellan den volym elektricitet som 

elproducenterna uppger att de har levererat och den volym som är utgiftsbe-

räknad. De skillnader som går att notera får anses vara små nog för att falla 

inom ramen för olika mätmetoder och huruvida industristatistiken tar hänsyn 

till leveransförluster.  Ljungbergs prisserie får därmed anses vara representa-

tiv i och med volymerna ligger så pass nära varandra trots att serierna har 

tillkommit med hjälp av två olika metoder.  

 

 

2.7 Beräkningar av bostadsstocken och  
 
tvärsnittsundersökningar av bostadsbeståndet 

För att undersöka hur hushållens energikonsumtion relaterar till förändringar 

inom bostadssektorn beräknas en kapitalstock för hushållen.  

Denna motsvarar bostadsstockens volymförändringar och beräknas med 

hjälp av två olika metoder. Den första metoden bygger på att beräkna kapital-

stocken genom en skattning av hushållens ackumulerade nettoinvesteringar 

inom bostadssektorn, det vill säga kapitalbildningen i form av bostadshus. 

Denna metod benämns Perpetual Inventory Method (PIM) och används för 
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att skatta värdet i fasta priser av en sektor eller lands samlade realkapital.  

Det grundläggande syftet för PIM är att kunna estimera och tolka investe-

ringar i kapital och utifrån dessa sammanställa en kapitalstock.   

 Nettoinvesteringarna svarar mot de totala investeringarna i fasta pri-

ser, alltså primärinvesteringarna, minus den antagna förslitningen.  

Förslitningen är den takt med vilket kapitalet minskar eller skrivs ned.  

Nyttan är därför som högst just efter att en investering har gjorts och avtar 

därefter från år till år som en följd av kapitalförslitning. Genom att årligen 

lägga till investeringar i kapital och dra ifrån avskrivningen byggs således ka-

pitalstocken upp. Men andra ord ackumuleras nettoinvesteringarna. Avskriv-

ningstakten varierar mellan olika kapitalvaror och baseras på antaganden om 

den genomsnittliga livslängden. För småhus är avskrivningstakten 75 år och 

för flerbostadshus är livslängden beräknad till 65 år enligt European System 

of Accounts.115 Det går dock att argumentera för både längre och kortare av-

skrivningstakter. Eftersom det fodras renoveringar för att hålla en bostads 

tjänlig kan man argumentera för att avskrivningstakten ska vara kortare. Och 

andra sidan finns det betydligt äldre bostäder är 75. För att fånga upp dessa 

skillnader kommer tre olika avskrivningstakter att användas, 50, 75 och 85 år.  

 För att kunna beräkna en kapitalstock utifrån PIM behövs ett initialt 

benchmark att utgå ifrån, och därefter årliga uppgifter om investeringar.  

Alternativt har man en så lång investeringsserie att de första investeringarna 

är avskrivna när kapitalstockserien börjar. För bostadsstocken har uppgifter 

om investeringar i bostadssektorn använts fram till år 1955. Dessa uppgifter 

kommer från Östen Johansons avhandling, The gross domestic product of 

Sweden and its composition 1861-1955.116 Därefter kommer uppgifterna från 

NR 1970, 1980, 1993 och 2010 för perioden 1956-2008.  

Samtliga investeringar har räknats om till 2000 års penningvärde.  

 Skillnaden mellan att använda en avskrivningstakt på 50, 70 och 85 år 

visade sig vara tämligen avgörande, vilket visas i figur 2-3 nedan.  

 

 

                                                             
115 ESA (1995).  
116 Johanssons uppgifter kommer i första hand från Konjunkturinstitutet. För en mer detaljerad metoddis-

kussion om investeringar i bostadssektorn se Johansson (1967), s 169 ff. 
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Figur 2-3 Ackumulerade nettoinvesteringar i bostadssektorn,  
avskrivningstakt på 50, 70 och 85 år, 1920-2008, 2000 års priser. 

 
Källa: Se kommande stycke.  

 

Figur 2-3 visar att kapitalstocken börjar växa fortare under 1950-talet, oavsett 

avskrivningstakt. Däremot är det stor skillnad i tillväxttakten mellan 50 och 

85 års avskrivningstakt efter år 1964. Den mest avgörande skillnaden är dock 

hur de olika avskrivningstakterna reagerar på 1990-talskrisen. Från mitten av 

1990-talet avtog nyproduktionen av bostäder i Sverige. Med en avskrivnings-

takt på 50 eller 70 år resulterar detta i att avskrivningen är större än investe-

ringarna vilket leder till att det ser ut som att kapitalstocken krymper. Att ny-

produktionen kan stanna av är troligt, men att kapitalstocken i praktiken 

skulle krympa är däremot inte sannolikt. Därför kommer serien som baseras 

på SCBs avskrivningstakt på 85 år att användas.  Ett uppenbart problem med 

att använda en så pass långsam avskrivningstakt är att mer omfattande för-

ändringar inom bostadssektorn inte blir lika tydliga. Till exempel framgår inte 

satsningarna inom Miljonprogrammet lika tydligt som de gör med en kortare 

avskrivningstakt.  

 En alternativ metod till att beräkna kapitalstocken utifrån investeringar 

är att istället göra beräkningen utifrån bostadsstorlek. Uppgifterna om bo-

stadsyta kommer från de allmänna bostadsräkningarna, 1920 och 1933 och 

därefter folk och bostadsräkningarna 1945, 1960, 1965, 1970, 1975, 1980, 1985 

och 1990 och årliga byggnadsundersökningar från SCB för perioden 2000-

2008. Bland källorna anges antalet lägenheter och dess storleksklass (ett till 

fem rum eller större). Benchmarksens har sammanlänkats med hjälp av en 

linjär interpolering för att sammanställa enhetliga tidsserier. Bostadsytan är 

beräknad till 30 kvadratmeter för ett rum och kök, 50 kvadratmeter för två 
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rum och kök, 70 för tre, 90 för fyra och 110 för fem rum eller fler. Utifrån 

denna metod utvecklas bostadsstocken från 11,5 kvadratmeter per person, år 

1920, till att vara 37,6 kvadratmeter per person år 2008. Utveckling kan ses i 

figur 2-4.  

 
Figur 2-4 Kvadratmeter per person för samtliga boendeformer, 1920 till 
2008.  

  
Källa: Allmänna bostadsräkningarna, 1920 och 1933 och därefter folk och bostadsräkningarna 

1945, 1960, 1965, 1970, 1975, 1980, 1985 och 1990 och årliga byggnadsundersökningar från SCB 

 

 

När de två serierna jämförs med varandra visar det sig att tillväxttakten i bo-

stadsstocken är i genomsnitt 2,9 procent per år. Den växer därmed nästan en 

procent snabbare än boytan, som ökar med 1,9 procent per år.  

Skillnaden bör dock beaktas med viss försiktighet eftersom den är baserad på 

en fast rumsstorlek och därmed riskerar att underskatta boendets storlek.  

Att det finns en skillnad i tillväxttakten mellan dessa två indikerar däremot att 

boendet har utvecklats på fler områden än bara storleksmässigt. Det är troligt 

att bättre isolering och förbättrad boendestandard gör att bostadsstocken ökar 

snabbare än boendeytan.  

 

2.8 Beräkningar och skattningar av hushållens innehav 
av elektrisk utrustning  

Utöver boende har PIM använts för att beräkna en kapitalstock för energiför-

brukande hushållsutrustning (spis, tvättmaskin, kylskåp, radio, tv, dator och 
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så vidare). För hushållsapparater används en linjär avskrivningstakt på tio år. 

Avskrivningstakten är gjord utifrån den förväntade livslängden av i första 

hand vitvaror, vilket är 15 år, men har sänkts till 10 år för att vara mer realist-

isk gentemot hemelektronik med betydligt kortare förväntad livslängd. Upp-

gifterna är insamlade från Bentzel 1957, SOS 1920, 1923, 1933 samt Krantz 

och Schön 2007. 

 Det som skiljer sig mellan de båda kapitalstockarna är att investering-

arna i apparater är uppbyggd av konsumtionsutgifter för flera typer av elekt-

riska hushållsapparater, som sedan sammanställts till en utgiftspost. Att av-

skrivningstakten är satt till 10 år innebär att kapitalstocken för hushållsappa-

rater kan förändras betydligt snabbare än bostadsstocken. Statistiken är i 

första hand insamlad från Den privata konsumtionen 1931-1975 av Dahlman 

och Klevenmark.117 För perioden 1931 till 1955 finns det uppgifter om hushål-

lens utgifter i löpande priser för symaskiner, dammsugare, strykjärn och  

radioapparater. För perioden 1950- 1968 finns det även uppgifter för kyl- och 

frys, diskmaskiner, TV, tvättmaskiner, och skivspelare. För perioden 1968 till 

2008 kommer uppgifterna från Nationalräkenskaperna.118 

 Resultatet av beräkningen kan ses i figur 2-5.  

 
Figur 2-5 Hushållens kapitalstock för eldrivna hushållsapparater 1920 till 
2008, 2000 års priser, logaritmisk skala.  

 

 
Källa: se text 

                                                             
117 Tabell A:4 samt B:17.  
118 Tabell 71100, 43100, 41130 
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Som figur 2-5 visar ökade hushållens investeringar nästan oavbrutet mellan 

åren 1929 och 1971, dock med en platå under krigsåren 1939 till 1945. Efter år 

1972 växte kapitalstocken betydligt långsammare fram till 1986, då den bör-

jade öka igen. Från och med 1998 växer kapitalstocken mycket snabbt fram 

till periodens slut. 

 

2.9 Beräkningar av hushållens koldioxidutsläpp 

Beräkningarna av hushållens koldioxidutsläpp är baserad på de skattade ener-

givolymerna. Därmed är det de direkta och indirekta utsläpp som är förknip-

pade med hushållens energikonsumtion för uppvärmning och hushållsel som 

beräknas. Direkta koldioxidutsläpp från hushållens transporter beräknas inte 

och inte heller indirekta utsläpp från den privata konsumtionen.  

 Beräkningarna är gjorda utifrån varje enskild energibärare.   

För biobränslen är utsläppen beräknade till noll. Förbränning av biobränslen, 

och i synnerhet torv, frigör visserligen betydande mängder koldioxid vid för-

bränning, vilket ibland tas med i koldioxidberäkningar. I avhandlingen följs 

dock den internationella standard som också ligger till grund för Sveriges of-

ficiella koldioxidstatistik. Detta motiveras av att koldioxidutsläppen ingår i 

det naturliga kretsloppet, den så kallade kolcykeln. Koldioxid som frigörs ge-

nom förbränning av biobränslen kommer i nästa steg att tas upp av den  

växande skogen. Så länge skogen återplanteras kommer alltså förbränning av 

biobränslen inte att bidra till ökade nettoutsläpp av koldioxid. Tidigare studier 

har visat att Sveriges skogstillgångar har ökat sedan 1930-talet, mycket tack 

vare en aktiv skogsvård.119 Det innebär att den svenska skogen har kunnat 

binda stora mängder koldioxid under 1900-talet. Sammanfattningsvis baseras 

därför koldioxidberäkningarna på flytande bränsle, kol, gas, elektricitet  

och fjärrvärme.  

 Att beräkna koldioxidutsläppen för gas, flytande bränslen och kol är re-

lativt okomplicerat då dessa är primära energikällor. Utsläppen beräknas ge-

nom att energivolymen i joule multipliceras med respektive energibärares ut-

släppskoefficient. Utsläppskoefficienten visar hur mycket koldioxid som fri-

görs per Joule värmeenergi vid förbränning. De koefficienter som används i 

föreliggande avhandling är IPCC:s standardvärden för koldioxidutsläpp.120 

IPCC:s utsläppskoefficienter står dock inte utan kritik då det framkommit att 

det finns nationella avvikelser som kan vara betydande.121 Dessa avvikelser är 

                                                             
119 Kander (2008).  
120 IPCC (1996) tabell 1-2, sida 1.6. 
121 ETC/ACM (2003). 
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dock i första hand noterade när energibärarna används som insatsfaktorer i 

industrin. För lätt eldningsolja, som utgör majoriteten av hushållens använd-

ning av flytande bränslen, samt för gas stämmer de nationella utsläppskoeffi-

cienterna väl med IPCC:s riktlinjer.122 Däremot finns det relativt stora variat-

ioner för stenkolets utsläpp, vilket beror på att stenkolets sammansättning av 

kol, väte, svavel, aska, syre och kväve varierar.123 Detta innebär att stenkolets 

utsläpp beror på vilken region det kommer från. Detta innebär att det är svårt 

att beräkna de exakta årliga utsläppen utan att gå in i importstatistikens de-

taljer. För stenkol har jag valt att utgå ifrån IPCC:s utsläppskoefficienter då 

dessa är baserade på ett genomsnitt för samtlig stenkol.  

 El och fjärrvärme är sekundära energikällor, vilket innebär att de behö-

ver en primär energikälla som insats. Därmed är det sammansättningen av 

primära energikällor som styr koldioxidkoefficienten för el och fjärrvärme. 

För insatserna i fjärrvärme finns det god dokumentation från Energimyndig-

heten som täcker perioden 1970 till 2012.124 Utifrån dessa har fjärrvärmens 

koldioxidutsläpp beräknats utifrån respektive energikälla som använts som 

insats. För åren 1963 till 1969 har dock Energimyndigheten inte redovisat 

några insatser i fjärrvärmen. För dessa år har en tillbakaskrivning av koldiox-

idutsläppen för åren 1970 till 1975 använts. För att beräkna utsläppen från 

elkonsumtionen har ett liknande angreppssätt använts. Uppgifterna över de 

primära energikällorna i elproduktionen är insamlad från SOS Industrin un-

der kategorin ”insatser i elkraftsproduktionen” för åren 1920 till 1986. Från år 

1986 och framåt är uppgifterna insamlade från SCB.125  

 De utsläppskoefficienter som används i föreliggande avhandling är föl-

jande: flytande bränsle 74,1 ton CO2/TJ, gas 47,7 ton CO2/TJ, kol 94,6 ton 

CO2/TJ. Fjärrvärmens utsläppskoefficient för åren 1963 till 1969 är 47,3 ton 

CO2/TJ. Därefter har värdets beräknats årligen. Även för elektriciteten varie-

rar utsläppsvärdet årligen.  

 

2.10 Beräkningar av energianvändning i  
bostadssektorn  

Till en viss del så har energibalanser likheter med nationalräkenskaper. Prin-

cipen för att beskriva flöden i ekonomin genom att följa ett flöde från primär 

källa till slutlig användning liknar till viss del nationalräkenskapernas input-

outputberäkningar (I/O). I I/O beskrivs förbrukning och produktion av varor 

                                                             
122 Ibid. 
123 Ibid.  
124 Energiindikatorer i siffror. 
125 Eltillförsel i Sverige efter produktionsslag. 
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och tjänster i värdetermer i termer av värdeflöden. I energibalanserna besk-

rivs energiflöden (fysiska) i olika stadier av tillförsel, omvandling  

och användning.  

 De principer som används för att definiera hushållens energianvänd-

ning i bostadssektorn är likartade för både nationalräkenskaperna och för 

energibalanserna. Huvudprincip för beräkningar av hushållens konsumtions-

utgifter för energi har i nationalräkenskaperna varit att energivolymer från 

nationella bränsleskattningar och energibalanser har räknats om till kon-

sumtionsutgifter med hjälp av prisuppgifter. Energivolymerna anges i de en-

heter som används i handeln, till exempel ton, kilowattimmar eller kubikme-

ter. Dessa har därefter multiplicerats med konsumentpriser för respektive 

energibärare. Även om huvudprincipen har varit likartad kan det finnas olika 

former av metodologiska skillnader som innebär att det uppstår diskrepanser 

mellan nationalräkenskaperna, energibalanserna och olika bränsleskatt-

ningar.  

 Som tidigare framhållits finns de största metodologiska utmaningarna 

under perioden före Nationalräkenskaperna. Detta beror på att de värdebase-

rade skattningarna av energianvändningen för perioden 1913 till 1931 är base-

rade på ett antal tvärsnitt i form av hushållsbudgetundersökningar. Mot den 

bakgrunden är det viktigt att kunna jämföra och bedöma hur stora avvikel-

serna är mellan bränsleskattningar och värdeskattningar.  

 Den grundläggande metod som i föreliggande avhandling används för 

att beräkna hushållens energiförbrukning utgår från hushållens konsumtions-

utgifter för energi i bostadssektorn. Dessa hämtas under perioden 1913 till 

1950 från hushållsbudgetundersökningarna och från nationalräkenskaperna 

för perioden 1950 till 1970. Efter 1970 utgörs serien av energibalanserna.  

Genom att använda de två olika beräkningsprinciperna på samma källor kan 

vi jämföra skillnaderna mellan de två olika metoderna. De två olika resultaten 

kan därefter jämföras med de benchmarks som finns, till exempel bränsleut-

redningen från 1913 eller SOU1951:52 för att se om det finns några avvikelser. 

Eftersom det saknas uppgifter om hushållens egenproducerade ved kommer 

serierna att jämföras mot benchmarksen både med den egenproducerade hus-

hållsveden och utan. Skillnaderna mellan dessa två serier kan ses i figur 2-6.   

 Principiella felkällor som kan antas för konsumtionsutgiftsmetoden är 

för perioden före 1950 att urvalet av hushåll i hushållsbudgetundersökning-

arna inte var representativt för landets hushåll som helhet, vilket avspeglar att 

Socialstyrelsen var intresserade av att undersöka förhållanden i  

arbetarklasshushåll.126 Detta visar att det är viktigt att kontrollera att skatt-

ningarna görs också rekonstruktioner med hjälp av olika historiska utred-

ningar av energiförbrukningen. Denna benämns i föreliggande avhandling 

Energibalansmetoden (EB).  

                                                             
126 Lindmark och Andersson (2010). 
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 I tabell 2-1 presenteras hushållens beräknade energiförbrukning i bo-

stadssektorn efter energibärare i peta joule efter utgifter och priser (UB) och 

efter energibalanser (EB) för de år då nationella bränsleskattningar är till-

gängliga. Tabellen visar att avvikelserna mellan de två metoderna är förhål-

landevis små även om det finns avvikelser som bör nämnas.  

 

 
Tabell 1. Beräknad energiförbrukning i bostadssektorn efter energibärare 
i peta joule efter utgifter och priser (UB) och efter energibalanser (EB) år 
1913, 1916, 1939, 1952 och 1970 

 

År 
Fasta bräns-
len 

Flytande 
bränslen Gas  

El-
ström  

Total energi-
konsumtion 

  EB UB EB UB EB UB EB UB EB UB 

1913 123,1 124,4 0,1 0,4 1,1 0,4 - 0,1 124,3 125,3 

1916 132,2 120,6 0,1 0,3 1,6 0,8 - 0,2 133,9 121,9 

1939 169,3 175,9 5,8 5,1 3,4 3,2 2,0 2,0 180,5 186,2 

1952 158,0 177,5 41,9 29,5 3,8 4,1 7,8 6,6 211,5 217,7 

1970 35,9 54,7 283,6 272,7 4,6 2,7 44,4 43,1 397,2 373,2 
 

Källa: Bentzel s 170, Bränsleförsörjningen åren 1913-1917, s 22, Bränsleförsörjningen i atomål-
dern, s 38; Hushållsbudgetundersökningar, NR och Jungberg 1990.  

 

 

Den största avvikelsen gäller fasta bränslen. Förklaringen är troligen skatt-

ningen av egenproducerad ved. För 1913 är nivåerna i stort sett desamma, men 

1916 är UB serien märkbart lägre än EB. Den troliga förklaringen är  

mätsvårigheterna i samband med krigsåren. UB serien använder importupp-

gifter av kol som variationsindex under perioden 1914-1918. Detta kan leda till 

en underskattning av substitutionsmöjligheterna vilket sin tur kan förklara 

den lägre nivån. Därefter är UB serien högre åren 1939, 1952 och 1970 där 

nivåskillnaden kan tillskrivas estimaten för den egenproducerade veden.  

Den andra nivåskillnaden gäller flytande bränslen 1952, där diskrepansen är 

noterbar och uppgår till hela 12,4 PJ. Den mest troliga förklaringen är det rör 

sig om metodologiska skillnader mellan Nationalräkenskaperna och de skatt-

ningar som låg till grund för SOU 1951:52. Totalförbrukningen av olja var känd 

med stor noggrannhet, medan Nationalräkenskaperna främst använde upp-

gifter från distributörer för att skatta hushållens förbrukning. Notera att 

denna gäller exklusive motorbränslen. Exakt hur detta gjordes i SOU är inte 

känt, men en möjlig felkälla är sektorsgränserna mellan hushåll och jord-

bruksfastigheter. Eftersom de mer exakta sektorsgränserna var viktigare för 

Nationalräkenskaperna än för bränslekommissionen använder avhandlingen 
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uppgifterna från Nationalräkenskaperna. Det är mindre troligt att SCB skulle 

ha använt helt andra priser än de som används i föreliggande avhandling.  

 Slutsatsen är att de utgiftsberäknade seriernas tillförlitlighet stöds av 

beräkningarna enligt energibalansmetoden. Det gäller framförallt för  

perioden efter 1950. Ett av de större metodproblemen, att hitta ett represen-

tativt pris för de olika energibärarna förefaller därmed ha lösts. Hade prisse-

rierna däremot varit allt för höga eller låga hade det uppstått betydligt större 

avvikelser i tabell 2-1 än de som nu har observerats. En annan metod för att 

illustrera hur den utgiftsberäknade serien förhåller sig till de UB- benchmarks 

som används är genom att markera dessa längs med tidsserien, så som gjorts 

i figur 2-6.   

  

 
Figur 2-6 Hushållens energikonsumtion beräknat enligt utgiftsmetod och 
energibalansmetod, 1913-2008, tera joule. 

 
Källa: Egna beräkningar gjorda utifrån NR 1963, 1970, 1980, 1993 2010; Bentzel 1957; SOS 

1920,1923,1933; Krantz and Schön, 2007, Johansson, 1967, NUTEK 1994 

   

Även om det finns avvikelser mellan den utgiftsberäknade serien och de 

benchmarks som använts är avvikelserna synnerligen små. Än viktigare är de 

serien rör sig i samma trend som de fasta hållpunkterna, vilket den gör. Figu-

ren visar även att serien med den skattade hushållsbehovsveden är inkluderad 

är betydligt närmare de benchmarks som finns och förefaller därmed ge den 

mest korrekta bilden av hushållens energikonsumtion.  
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2.11 Källkritiska reflektioner 

Källmaterialet som denna avhandling är baserad på har både svagheter och 

brister som behöver beaktas. Merparten av uppgifterna kommer från offent-

liga utredningar och myndigheters statistikproduktion. De utredningar och 

offentliga utredningar som haft till syfte att utreda levnadsförhållandena  

under perioden 1913-1958 är i huvudsak baserade på observationer som är 

insamlade med likartade metoder. Detta gör att jämförbarheten mellan dessa 

utredningar är god. Då dokumentationen av metod och tillvägagångssätt är 

välgjord i dessa källor och då det framgår att utredningarna medvetet inte ta-

git med osäkra resultat får reliabiliteten hos dessa källor anses vara god.  

Då utredningarna har haft som huvudsakligt syfte att återge en så korrekt bild 

som möjligt om befolkningens levnadsförhållanden och tillgång av  

livsnödvändiga varor, som till exempel ved, får de dåtida utredarna anses vara  

tendensfria. Däremot kan det ha funnits ekonomiska motiv för hushållen att 

undanhålla inkomster eller tillgångar i rädsla för hårdare beskattning eller 

uteblivna stödåtgärder. Utredningarnas egen bedömning är att hushållen inte 

har haft några motiv för att undanhålla eller överdriva sin konsumtion.  

Det framgår även att vid de tillfällen där oklarheter har uppstått har hushållet 

eller gården uteslutits ur utredningen för att resultatet ska vara tillförlitligt.  

Utredningarna står dock inte utan källkritiska problem, och det gäller främst 

deras fragmentariska karaktär. Utredningarna saknar en regelbunden  

kontinuitet vilket innebär att det finns risk för att hastiga trendbrott inte fram-

kommer. För att komma ifrån problemet med trendbrott har därför rak  

interpolering undvikits och istället har kompletterande källor använts för att 

skapa variationsindex. Att det finns en överlappande källor är en av käll-

materialets stora styrkor eftersom det tillåter samtida jämförelser och möjlig-

heten att använda variationsindex.  
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Kapitel 3. Hushållens energikonsumtion, 
volymer och andelar 

Mellan åren 1900 och 1970 tillhörde Sverige den grupp länder som hade star-

kast tillväxt i världen. Sverige omvandlades under 1900-talet från en fattig 

nation med en ekonomi baserad på jordbruk, järnbruk och sågverk till en mo-

dern industrination med höga välfärdsambitioner.127 Det är därmed rimligt 

att anta att centrala förändringar under industrialiseringen och modernise-

ringen av Sverige, såsom ökade inkomster, urbanisering och minskad trång-

boddhet var viktiga drivande krafter bakom hushållens ökade energiförbruk-

ning under 1900-talet.  

 I föreliggande kapitel undersöks hur den energirevolution som stödde 

Sveriges fortsatta industrialisering under 1900-talet var integrerad med hus-

hållens förändrade energiförbrukning. Tidigare forskning har visat hur Sveri-

ges ökade energiförbrukning byggde på nya energikällor, tekniska innovat-

ioner och nya infrasystem för energiöverföring.128 Dessa förändringar berörde 

både system för uppvärmning och system för direktkonsumtion av elektrici-

tet. Förändringarna i energisystemet och de tekniska innovationerna var sam-

tidigt kopplade till två viktiga linjer i den svenska politiken: för det första  

socialpolitiken, med ambitionen att förbättra och utjämna den materiella och 

sanitära standarden, och för det andra energipolitiken som syftande att säkra 

en pålitlig och konkurrenskraftig energiförsörjning till den svenska ekonomin.   

 Tidigare har det inte varit känt hur den svenska energiförbrukningen 

har förändrats sedan början av 1900-talet, vilka förändringar som skett med 

avseende på energibärare och hur dessa förändringar förhöll sig till den eko-

nomiska utvecklingen på nationell nivå.129 Även industrins energiförbrukning 

har studerats med likartade utgångspunkter.130 Föreliggande kapitel syftar till 

att teckna de breda dragen kring ovanstående utveckling och kommer att ut-

göra en viktig tolkningsram för resultaten i de efterföljande kapitlen som be-

handlar olika aspekter av drivkrafter och effekter av hushållens förändrade 

energiförbrukning. 

 

 

 

 

                                                             
127 Schön och Schubert (2010). Kap 4. 
128 Se till exempel: Olsson (1993), Kander (2002), Högselius och Kaijser (2007). 
129 Krantz och Schön (2007) 
130 Schön (1990) 
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3.1 Hushållens energikonsumtion, från enskilda  
enheter till storskaliga system 

Astrid Kander visade i sin avhandling att primärtillförseln av energi för  

Sverige har ökat dramatiskt under större delen av 1900-talet. I denna primär-

tillförsel ingår energi som på olika sätt använts direkt av hushållen. Energins 

betydelse för ekonomisk tillväxt är ett betydande forskningsfält med en stor 

variation av olika inriktningar.131 Men som framkommit i genomgången av 

den tidigare forskningen har det saknats tillförlitliga och systematiska skatt-

ningar om hushållens energikonsumtion under perioden före 1970.  Figur 3-1 

visar hushållens energikonsumtion, inklusive egenproducerad ved, från år 

1913 till 2008. 

 
Figur 3-1 Svenska hushållens energikonsumtion, 1913-2008, peta joule.  

 
Källa: Egna beräkningar gjorda utifrån NR 1963, 1970, 1980, 1993 2010; Bentzel 1957; SOS 

1920,1923, 1933; Krantz and Schön, 2007; Johansson, 1967, NUTEK 1994; SOU 1924:42; SOU 

1948:32; SOU 1954:29; Historisk statistik för Sverige- befolkning 1720-1967.  

 

Som figuren visar inleddes den undersökta perioden med att hushållens ener-

gikonsumtion hade en nedgång från 1914 fram till 1920, vilken sammanföll 

med första världskriget och var särskilt påtaglig under åren 1917 och 1918. 

Minskningen förklaras av importsvårigheterna genom de kraftiga störningar 

                                                             
131 För moderna ekonomiskhistoriska studier se t.ex. Rubio m.fl. (2010); Malanima (2006), Kander (2002), 

Lindmark (1998). Ämnet har även en omfattande forskning inom nationalekonomi se t.ex. Belke m.fl. (2011), 

Nguyen (2010).   
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av utrikeshandeln som uppstod till följd första världskriget och inte minst av 

det så kallade oinskränkta ubåtskriget 1917.  

 Vid sidan av de renodlade effekterna av kriget och avspärrningarna är 

också viktigt att notera att den allmänna inflationen ökade snabbare än  

lönerna under första världskriget. Detta kan ha påverkat energikonsumtionen 

på grund av undanträngningseffekter. Hushållen kan ha tvingats att prioritera 

andra varor, till exempel livsmedel, före energi. Det är dock svårt att uttala sig 

om perioden 1917 till 1922 då det är en period som karakteriseras av stora 

makroekonomiska obalanser på grund av den historiska kontexten.132  

Perioden är därför något av en anomali som inte nödvändigtvis är särskilt re-

levant ur strukturell synvinkel. Det är dock klart att hushållens energikon-

sumtion började öka i tämligen snabb takt efter att den ekonomiska situat-

ionen hade normaliserats 1923. Efter första världskrigets slut ökade hushål-

lens energikonsumtion med i genomsnitt 4,4 procent fram till 1935. Med ut-

gångspunkt i figur 3-1 dras därmed slutsatsen att hushållens energikonsumt-

ion ökade mellan 1923 och 1935. 

 Från år 1935 till 1948 nådde konsumtionen en platå, och därefter en 

nedgång mellan åren 1940 till 1945, men det är åter igen oklart hur mycket 

detta har påverkats av yttre faktorer i och med andra världskriget. Ökningen 

hade förvisso stannat av redan 1935, vilket kan ha varit ett resultat av 1930-

talskrisen i kölvattnet av den amerikanska börskraschen 1929. I och med att 

den finansiella krisen drabbade det övriga Europa hårt minskade den svenska 

exporten och arbetslösheten ökade. När dessutom Kreugerkraschen var ett 

faktum 1932 fördjupades krisen och arbetslösheten ökade till rekordhöga  

nivåer.133 I Schöns tolkning var krisen dessutom en strukturkris som berörde 

kärnan i de äldre industristrukturer som byggts upp sedan slutet av 1800-ta-

let.134  Gällande hushållens energikonsumtion är tolkningen i föreliggande 

analys att platån 1935 uppstod som ett resultat av den kris som Sverige ge-

nomgick under mitten av 1930- talet. Slutsatsen bygger indirekt på ett sam-

band mellan ekonomisk tillväxt och energi. 

 Det andra världskrigets utbrott år 1939 ledde till att hushållens energi-

konsumtion minskade. Efter 1948 började hushållens energikonsumtion att 

öka igen i ungefär samma takt som den hade gjort 1923 till 1935. Ökningspe-

rioden efter 1948 sammanföll med oljans stora intåg i det svenska energisy-

stemet, normaliserade ekonomiska förhållanden efter kriget och det så kallade 

gyllene kvartsseklet med stark upphinnartillväxt.135 Efterkrigstidens ökning 

av hushållens energiförbrukning varade fram till 1972, dock med undantag för 

åren 1958 till 1961. Förklaringen till den minskningen i slutet av 1950-talet 

                                                             
132 Schön (2010), s 193-195. 
133 Hedenborg och Kvarnström (2006), s 282.  
134 Schön (2010), s 327-329 
135 Svanlund (2010).  
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och början av 1960-talet ligger i energimixen som visas i figur 3-2.  

Under dessa år minskade användningen av ved och kol snabbare än de övriga 

energibärarna ökade. Den troliga förklaringen är att oljan är betydligt mer 

energiintensiv än de fasta bränslena och att det behövdes mindre mängd olja 

för att generera en viss värmeenergi, än när de dominerande energibärarna 

var fasta bränslen. Det finns också stöd för att ökningstakten blev ännu star-

kare än tidigare från början av 1960-talet. 

 Under början av 1970-talet inleddes ett tämligen turbulent decennium, 

under vilket hushållens energikonsumtion minskade kraftigt.  Under 1980-

talet stabiliserades energikonsumtionen och från 1990-talet och fram till stu-

diens slut år 2008 är utvecklingen relativt odramatisk, med relativt  

små förändringar.  

 Utifrån figur 3-1 är det uppenbart att hushållens konsumtion av energi 

har ökat under den studerade perioden. Samtidigt har Sveriges befolkning 

ökat från cirka 5,6 miljoner invånare år 1913 till cirka 9,1 miljoner invånare år 

2008.136 Energikonsumtionen har dock ökat snabbare än befolkningstillväx-

ten och har gått från cirka 600 KWh per person och år 1913 till cirka 1100 KWh 

per person och år 2010. Den ökade användningen av energi kan därmed inte 

förklaras endast utifrån en större befolkning, även om befolkningsökningen 

har bidragit till det ökade behovet av energi.  

 Hushållens energikonsumtion har samtidigt med den generella tillväx-

ten genomgått betydande strukturella förändringar. De olika energibärarnas 

andelar av den totala energikonsumtionen visas i figur 3-2. 

 

 

                                                             
136 SCB/befolkning 



 

55 

Figur 3-2 Hushållens energianvändning efter energibärare, 1913-2008, 
volymandelar, procent.  

 
Källa: Se fig. 3-1.  

 

Som figur 3-2 visar användes huvudsakligen fasta bränslen i form av kol och 

ved från 1913 fram till andra världskrigets slut. Fasta bränslen stod för över 

90 procent av hushållens energikonsumtion under de första tre decennierna 

av den studerade perioden. Likväl ägde det rum stora förändringar i kompo-

sitionen av energibärare i och med att användningen av kol förändrades.  

Mellan åren 1918 och 1939 ökade andelen kol markant, samtidigt som andelen 

egenproducerade ved minskade. Den totala volymen egenproducerad ved 

minskade däremot inte, men i och med att kol och köpt ved ökade i absoluta 

tal minskade den egenproducerade vedens andel.  

 Den ökande användningen av kol sammanföll i hög grad med  

expansionen av centralvärme i flertalet städer.137 Användningen av gas har va-

rit tämligen begränsad för landet i helhet under hela den studerade perioden.  

Gasanvändningen har istället varit koncentrerad till landets större städer där 

gasen framställdes som en viktig biprodukt vid koksframställning.138 På de  

orter som hade tillgång till gas hade den stor påverkan på det enskilda hushål-

lets levnadsstandard, medan den alltså ur ett nationellt perspektiv har utgjort 

                                                             
137 Allmänna bostadsräkningen 1920, 1933, 1939, 1945 
138 För en historisk genomgång av gasanvändningens framväxt se Hallerdt (1992).  
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en relativt liten andel av energikonsumtionen. Under slutet av 1920-talet bör-

jade flytande bränslen att användas allt mer, om än i blygsamma volymer. 

Notera att det flytande bränsle som var vanligast i början av perioden var  

fotogen för belysning.139 I och med andra världskriget kom dock använd-

ningen av både olja och kol att minska dramatiskt under några år på grund av 

en omfattande resursfördelning under krigsåren, som fokuserade på in-

hemska energikällor som brännved och elektricitet.140  

 Efter krigsåren återgick kolet till liknande volymandelar som innan 

krigsutbrottet, men kom att minska kraftigt under 1950-talet. Även den egen-

producerade och inköpta veden minskade, och nu även i absoluta tal. Både 

ved och kol kom att ersättas av olja, som ökade sin andel av energikonsumt-

ionen synnerligen snabbt. Även hushållens konsumtion av el började öka, fast 

i en betydligt långsammare takt.    Under 1960-talet blev oljan den domine-

rande energibäraren för hushållen och kompletterades i huvudsak av el och 

ved. Fjärrvärmens andel började växa något, men det dröjde fram till 1970-

talet innan fjärrvärmen började spridas på allvar.   

 I och med den första oljekrisen, år 1973 minskade hushållens  

oljekonsumtion mycket snabbt. I första hand skedde det genom att oljan bytt-

tes ut mot direktverkande el.141 Samtidigt började som tidigare nämnts fjärr-

värme att utgöra en allt större andel av hushållens energikonsumtion.  

Sammantaget innebar detta att den reducerade användningen av olja i första 

hand kompenserades med hjälp av el och fjärrvärme. Under slutet av 1980-

talet började även användningen av ved att öka något igen, nu även i form av 

pellets. Under 1990-talet kom oljan att nästan helt fasas ut och stod för någon 

enstaka procent av andelen år 2008, istället hade den blivit ersatt med el, 

biobränsle och fjärrvärme. Mellan 1992 och 2008 stabiliseras konsumtionen 

av el på en tämligen jämn nivå. Även ökningen av fjärrvärmen förefaller att 

plana ut från och med 2002. Användningen av ved och biobränslen fortsatte 

att öka under 2000-talet.  

3.2 Hushållens konsumtionsutgifter fördelade på  
energislag  

Utifrån de volymfördelningar som har presenterats så här långt har det, i linje 

med tidigare forskning, framkommit att olika energikällor har varit  

dominerande under olika historiska perioder. Förklaringen torde ligga i att 

energikällorna får uppenbara konsumtionsfördelar till följd av teknisk ut-

veckling, relativprisförändringar och tillgänglighet. Hade energikällorna varit 

direkta substitut till varandra och haft samma energikvalitet hade vi kunnat 

                                                             
139 LKU 1913, 1923 
140 Schön (2010), s 310-311.  
141 Energimyndigheten/uppvärmning  
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förvänta oss att hushållens utgiftsfördelning mellan de olika energibärarna 

skulle vara närmast identisk med volymfördelningarna. I praktiken är det 

dock relativt få energikällor som kan används som raka substitut för varandra. 

Detta är speciellt utmärkande för el eftersom den genom sin flexibilitet anses 

ha den högsta energikvalitén.142 Därmed värderas också de olika energikäl-

lorna olika gentemot varandra. Orsaken är alltså att hushållen kan erhålla 

energitjänster av olika kvalité och med olika egenskaper från olika energi- 

bärare. Konsumenten kan alltså vara antas vara beredd att betala mer per 

joule för elenergi i jämförelse med till exempel ved.143 Resultatet är att  

utgiftsandelarna för de olika energibärarna kan avvika tämligen markant från 

volymandelarna, något som framgår av figur 3-3 nedan i jämförelse med 

figur 3-2.  

 
Figur 3-3 Hushållens utgifter fördelade på energibärare, baserat på  
löpande priser, 1913-2008, procent. 

 
Källa: Se fig. 3-1.  

 

                                                             
142 IVA-Rapport, 0348-7393 (1994). 
143 Ibid.  
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I flera avseenden stämmer utgiftsandelarna väl ihop med volymerna, men det 

finns avvikelser, framför allt för olja och elektricitet.  År 1913 stod fasta  

bränslen, det vill säga kol och ved, för närmare 89 procent av hushållens  

energiutgifter. Elektricitet stod för cirka sju procent medan gas och flytande 

bränsle stod för cirka två procent vardera. Anledningen till att elektriciteten 

upptog en så pass stor kostnadsandel i relation till dess volymandel är elektri-

citetens höga pris. Elen kostade 83 kronor per GJ, samtidigt som priset för 

fasta bränslen var cirka 1,4 kronor per GJ. Det innebär att även under perioder 

när priset på elektricitet sjönk fortsätta det att vara högre än det var för de 

andra energibärarna. Detta innebar att hushållens kostnadsandelar för  

elektricitet ökade under hela den undersökta perioden, med undantag för åren 

1937 till 1949.  

 Utgiftsandelen för fasta bränslen minskade succesivt mellan åren 1913 

till 1939 för att därefter började öka något under krigsåren. Efter 1951 mins-

kade utgiftsandelen för fasta bränslen mycket snabbt fram till 1977, varefter 

andelen stabiliserades på cirka fyra till fem procent. Volymandelen och utgift-

sandelen följde därmed varandra tämligen väl då utgifterna för fasta bränslen 

minskade i ungefär samma takt som andelen kol och ved minskade efter år 

1950. Detsamma kan sägas om fjärrvärme där utgiftsandelen började öka efter 

1970 i takt med att volymandelen ökade. För flytande bränslen var däremot 

utvecklingen något annorlunda än för volymandelarna. När volymandelen för 

flytande bränslen var som störst stod den för 72 procent av hushållens  

energikonsumtion, men endast 38 procent av utgiftsandelarna. I och med 

energikrisen 1973 ökade priserna för olja dramatiskt vilket påverkade kost-

nads-andelen för flytande bränsle som snabbt ökade till 47 procent år 1974 

även fast volymandelen redan hade börjat minska. I och med att priserna på 

olja därefter fortsatte att stiga minskade även volymen, och således även ut-

giftsandelen. Utgiftsandelen för elektricitet har ökat oavbrutet från och med 

1981 och stod för närmare 70 procent av hushållens energiutgifter samtidigt 

som den svarade för cirka 44 procent av hushållens energianvändning  

år 2008. 

 Utifrån de olika energibärarnas prisutveckling, både i fasta och relativa 

termer kan vi dra slutsatsen att priset i vissa fall kan vara en förklaring till 

utvecklingen av hushållens energikonsumtion. Andelen olja ökade när priset 

på olja minskade relativt sett, och andelen minskade igen när andra energi-

bärare blev billigare. Det gäller dock inte alltid, vilket exemplet med kolet  

visar. Energikällornas användbarhet och energitjänsten som de erbjuder  

verkar också spela in. Utöver pris styr även den disponibla inkomsten  

hushållens möjligheter att konsumera energi. Vad en vara kostar har en liten  

betydelse för den som saknar medel, vilket innebär att det även är av intresse 

att se till löneutvecklingen.  Figur 3-4 visar löneutvecklingen inom industri-

sektorn, samt prisutvecklingen för kol, el och olja vid vissa årtal, med utgångs-

punkt 1913. 
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Figur 3-4 Industrilöner och energipriser 1913, 1920, 1930, 1949, 1963, 
1973, logaritmisk skala, fasta priser, 1913: 100. 

 
Källa: Vikström (2002), Ljungberg (1990), 1913-1969, NR 1973. Priset för kol sträcker sig fram 

till 1969.   

 

Som figur 3-4 visar utvecklas lönerna snabbare än energipriserna, framför allt 

efter 1930. Det innebär att hushållens energimässiga konsumtionsutrymme 

ökade efter 1930.   

 

3.3 Hushållens energiförbrukning i jämförelse med  
primärenergitillförseln 

I frågor om den långsiktiga svenska energianvändningen är den viktigaste  

källan Kanders avhandling i vilken primärenergitillförseln beräknas för  

perioden 1800 till 2000. Det finns flera anledningar med att jämföra hushål-

lens utveckling med primärserierna. Ett skäl är att hushållen är en av de 

största energiförbrukande sektorerna. Det innebär att de förändringar av  

primärenergitillförseln som beror på hushållens energiefterfrågan bara kan 

förstås genom analyser av orsakerna bakom hushållens förändrade  

energianvändning. Ett annat skäl är att analyser av primärenergitillförseln är 

för att olika trendperioder kan öka förståelsen av hushållens roll i den energi-

mässiga strukturomvandlingen som Sverige genomgick under 1900-talet.  

Primärserierna kommer att behandlas på samma satt som hushållsserierna, 

det vill säga först görs en genomgång av den totala förändringen och därefter 

analyseras utvecklingen av de olika energibärarna.  Figur 3-5 nedan visar  

Kanders beräkningar av primärtillförseln av energi mellan åren 1913 till 2000. 
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Figur 3-5 Sveriges primärenergitillförsel av energi, 1913-2000, samt  
hushållens energikonsumtion, petajoule. 

 
Källa: Kander 2002.  

 

 

Som visas i figur 3-5 inleddes utvecklingen med en svag uppgång av primär-

tillförseln fram till år 1916, men följdes därefter av en markant nedgång fram 

till år 1921. Primärenergitillförseln upplevde därmed en nedgång under krigs-

åren och under tjugotalskrisen 1918 till 1921.  Efter år 1931 blev ökningen mer 

påtaglig men kom av sig 1939 i och med krigsutbrottet och minskade något 

under krigsåren. Det dröjde fram till år 1950 innan nivån åter var densamma 

som den var före andra världskriget. Därefter ökade energitillförseln mycket 

snabbt fram till år 1970 då en stagnation inleddes.  Direkt efter OPEC 1 upp-

hörde ökningen för att därefter minska snabbt mellan 1979 och 1982. Från och 

med år 1990 verkar förbrukningen ha stabiliserats.   

 Precis som för hushållen karaktäriserades åren 1914 till 1923 av en ned-

gång av Sveriges totala energiförbrukning, vilket indikerar att hushållen och 

de övriga sektorerna drabbades i ungefär samma omfattning av turbulensen 

under kriget och tjugotalskrisen. Därefter återhämtade sig energiförbruk-

ningen och började stiga igen, men till skillnad från hushållen avtog inte stig-

ningen 1935, utan fortsatte att öka ändra fram till krigsutbrottet 1939.   

Därefter följde en svag nedgång från 1939 till 1946. Efter 1946 ökade den to-

tala energiförbrukningen åter och ökade markant fram till år 1956 då den 

gjorde en kortvarig nedgång fram till 1959, en nedgång som sammanfaller väl 

i tid med Suezkrisen, vilket indikerar att det nedgången kan förklaras av 
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Suezkrisens effekter på den internationella oljemarknaden. Efter år 1959 fram 

till 1970 ökade återigen primärenergin, vilket påminner starkt om den ut-

veckling som hushållen uppvisat. Nästa stagnationsperiod inleddes 1970 och 

varade fram till 1979 då energitillförseln minskade. Minskningen följdes av en 

mindre återhämtning fram till 1986, och följdes därefter återigen av  

stagnation fram till Kanders sista undersökningsår, år 2000.  

Hushållens energiförbrukning har alltså i stora drag följt Sveriges primärener-

giförbrukning.   I figur 3-6 visas primärtillförselns energimix, vilket låter oss 

jämföra skillnaderna mellan hushållen och de övriga sektorerna.  

 

 
Figur 3-6 Primärenergitillförselns sammansättning i Sverige 1913-2000, 
angivet i procentuella andelar. 

 
Källa: Kander 2002. 

 

Den mest uppenbara skillnaden mellan primärserierna och hushållen är att 

primärserierna omfattar fler energibärare än hushållen. Svartlut och torv  

ingår till exempel i den nationella energimixen. Ser vi istället till de energislag 

som hushållen nyttjar, olja, ved, kol och koks, gas, el och fjärrvärme så finns 

det både skillnader och likheter med hushållen. Eftersom fjärrvärme är en  

sekundär energikälla redovisas den inte som insatsfaktor i primärenergi- 

tillförseln något som gör att den redovisas som en försvinnande liten andel i 

figur 3-6. Den uppgift som presenteras som fjärrvärme i figuren består av  

spillvärme från industrin, vilket förklarar dess låga andel.144  

 

                                                             
144 Kander (2002). Kap 2.   
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År 1913 var ved och kol/koks helt dominerande och stod för cirka 95 procent 

av Sveriges primärenergitillförsel. Veden minskade däremot relativt snabbt i 

andel, dock med undantag för andra världskriget då ved kom att användas 

som substitut för fossila bränslen. Fram till 1975 har vedandelen minskat till 

någon enstaka procentenhet för att därefter åter igen börja öka.  

 Användningen av kol ökade under hela mellankrigstiden, främst på  

bekostnad av veden som minskade i ungefär samma omfattning. I ett  

Europeiskt perspektiv är det här en avvikande utveckling då kolmarknaden 

generellt sett var tämligen svag under mellankrigstiden. Förklaringen ligger i 

att den svenska industrin gick förhållandevis bra under mellankrigstiden, 

trots vissa svackor.  Dessutom etablerade sig Polen som en storexportör av kol 

och sålde betydligt billigare kol än vad både Tyskland och Storbritannien 

gjorde.145 Därav ökade kolimporten från Polen tämligen snabbt efter år 

1930.146  Under andra världskriget minskade dock kolet till ett minimum på 

grund av importsvårigheter, men efter krigsslutet skedde en viss åter- 

hämtning. Här skiljer sig den nationella utvecklingen från hushållen där kolet 

fortsatte att öka även några år efter andra världskriget. På nationell nivå fort-

satte kolets andel att minska fram till 1970-talet då andelen stabiliseras på en 

jämn nivå. Även detta är en avvikelse jämfört med hushållen, där använd-

ningen av kol helt försvann i slutet av 1960-talet.  

 Andelen olja var försvinnande liten under det tidiga 1900-talet men 

började öka stadigt efter 1920-talet. Även om mellankrigstiden var en period 

som dominerades av kol, så började efterfrågan av olja att stiga, framför allt 

inom transportsektorn. Förklaringen ligger främst i att oljan både är bekvä-

mare i och med att den är lättare att använda, samt krävde betydligt mindre 

utrymme, vilket hade varit ett av ångfartygens största bekymmer.147 Även bil-

ismen ökade kraftigt under mellankrigstiden, något som också drev på efter-

frågan av olja.148  Både användningen av kol och olja sjönk till ett minimum 

under andra världskriget, men under början av 1950-talet ökade oljeförbruk-

ningen snabbt och blev den största energibäraren. Efter 1975 började oljan 

minska. Under perioden 1950 till 1970 uppvisar primärserierna ungefär 

samma utvecklingsmönster för oljan som hushållen. Efter 1970 uppstod där-

emot stora skillnader då hushållens oljeförbrukning minskade betydligt 

snabbare än vad den gjorde i de övriga sektorerna. Efter 1990 fortsatte oljans 

andel att minska men i en relativt långsam takt.  

 

Användningen av elektricitet följde ett annat mönster än de tre tidigare 

nämnda energibärarna genom att ha en tämligen stadig men långsam till-

                                                             
145 Olsson (2011), s 37 ff.  
146 Ibid. s 39.  
147 Olsson (2011), s ff.  
148 Ibid. s 44.  
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växttakt. Andelen olja, kol och ved förefaller påverkas i hög grad av yttre om-

ständigheter, såsom krigsåren och oljekriserna.   Elektriciteten däremot gick 

från cirka två till tre procent 1913 till cirka 20 procent 1975. På nationell nivå 

ökade elen mer gradvis än vad den gjorde i hushållen.    

 För att sammanfatta jämförelsen mellan hushållens energikonsumtion 

och primärenergitillförseln så här långt, finns det både likheter och skillnader 

rörande såväl de totala energivolymerna som energibärarmixen. De två 

största skillnaderna som noterats är dels hushållens eftersläpning gällande 

nya energibärare som först introduceras i de övriga sektorerna, det andra är 

dels att hushållens energiomställningar gick betydligt snabbare än i övriga 

sektorer.  Det är dock svårt att göra en mer detaljerad jämförelse genom att 

endast bedöma de enskilda seriernas utveckling var för sig. För att få en mer 

detaljerad jämförelse mellan hushållen och primärenergin kommer stenkol, 

elektricitet, olja och den totala energivolymen att presenteras sida vid sida. 

Kvoten mellan hushållens energiförbrukning och primärenergin kommer att 

visas på den sekundära axeln. I och med de olika metodvalen gällande ved och 

fjärrvärme är det tyvärr inte möjligt att göra denna typ av jämförelse mellan 

dessa två energibärare. Eftersom vedkonsumtionen utgör en betydande del av 

energikonsumtionen mellan åren 1913 till 1948 innebär det även att jämförel-

sen för den totala energikonsumtionen i figur 3-7 påverkas. Det är därmed 

tveksamt huruvida kvoten ger en korrekt bild under de första 35 åren  

av jämförelsen.  

 Genom att jämföra hushållens totala energikonsumtion med primärtill-

förseln av energi på samma sätt som med energibärarna går det att få en rela-

tivt god bild av hur hushållen har utvecklats gentemot de andra sektorerna. 

Kvoten mellan dessa två varierar dock kraftigt, främst under krigsåren, vilket 

beror på de olika mätmetoderna. Framför allt är det volymerna för ved och 

stenkol som skiljer sig åt i de båda serierna. Därför bör de stora svängningarna 

av kvoten beaktas med viss försiktighet fram till år 1950.  
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Figur 3-7 Primärtillförseln av energi, hushållens totala energikonsumtion 
(log skala) samt hushållsförbrukningens andel av den totala  
energitillförseln (procent), 1913-2000. 

 
 

Källa: Kander (2002), fig. 3-1, samt egna beräkningar 

 

Hushållens energikonsumtion började öka år 1921, vilket inledde en tillväxtfas 

som varade till år 1940. Under krigsåren minskade istället energikonsumt-

ionen något.  Krigets effekter dröjde sig kvar några år efter 1945 och det var 

först runt 1950 som hushållens energikonsumtion åter började öka. Därefter 

fortsatte ökningen fram till 1972, med en särskilt intensiv tillväxt från 1964. 

Efter en kort minskning direkt efter OPEC 1 kom energikonsumtionen på nytt 

att öka. Från och med 1979 och OPEC 2 krisen inleddes en period av minskad 

energikonsumtion som varade till 1985. Därefter stabiliserades hushållens 

energikonsumtion. Hushållens andel av den totala energitillförseln varierar 

kraftigt i figur 3-7. Fram till 1920 ökade hushållens andelar något för att där-

efter stabiliseras. Nivån var densamma 1937 som den var 1920 vilket innebär 

att hushållens energikonsumtion växte i ungefär samma takt som i de övriga 

sektorerna. I figur 3-1 och 3-2 syns att hushållens energikonsumtion ökade 

markant efter 1950, vilket främst berodde på den ökande oljekonsumtionen.   

Figur 3-7 visar dock att hushållens andel av den totala energiförbrukningen 

minskade mellan åren 1950 och 1988, vilket innebär att de andra sektorernas 

ökade sin energiförbrukning mer än vad hushållen gjorde Efter 1988 föränd-

rades kvoten väldigt lite, men hade en viss tendens att minska något mellan 

1997 och 2000.  
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 Sammantaget kan vi konstatera att hushållens energikonsumtion 

ökade som mest mellan åren 1950 till 1972. Mellan åren 1923 och1935 var ök-

ningen också påtaglig och jämförbar med perioden 1950 till 1972. Hushållens 

andel av energiförbrukningen minskade dock efter 1950. Ser vi istället till de 

olika energibärarna förefaller det som att hushållen var relativt långsamma 

med att börja använda nya energikällor. För kol och olja är mönstren tämligen 

liktydiga. Både kol och olja började att användas bland de övriga sektorerna 

före hushållen. Efter detta upplever hushållen något av en upphinnarfas när 

förbrukningen av energibäraren ökar snabbare än i övriga ekonomin. Under 

deras tredje fas utvecklas hushållens energikonsumtion på ungefär samma 

sätt som i den övriga ekonomin.  En fjärde avvecklingsfas kan också iakttas 

för vissa av energibärarna. Hushållen är snabbare än ekonomin som helhet 

med att byta bort både kol och olja när nya  

energikällor introduceras.  

 Figur 3-8 visar en intressant utveckling av hushållens elkonsumtion i 

relation till primärnivåerna. 

 

 
Figur 3-8 Primärenergitillförseln av elektricitet, hushållens elkonsumtion 
(log skala), samt hushållens andel av den totala eltillförseln, 1913-2000. 

 
Källa: Egna beräkningar samt Kander (2002), fig. 3-1.  

 

År 1913 förbrukade hushållens knappt två procent av den totala eltillförseln. 

Förbrukningen ökade något upp till tre procent av den totala elförbrukningen 

fram till 1918. Efter första världskrigets slut ökade hushållens andel något och 

låg på mellan sex och sju procent av den totala elförbrukningen fram till 1933. 

Efter 1933 fram till 1947 ökade primärtillförseln av elektricitet snabbare än 
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hushållens elkonsumtion vilket ledde till att hushållens andel återigen sjönk 

till en nivå runt fem procent. Från och med 1948 fram till 1963 ökade hushål-

lens elkonsumtion snabbare än primärtillförseln igen och stod för cirka 10 

procent av elförbrukningen. Ökningen intensifierades än mer från 1964 fram 

till 1982 då hushållens elanvändning ökade betydligt snabbare än primäran-

vändningen. Tillväxtperioden innebar att hushållens elkonsumtion ökade till 

cirka 30 procent av den totala elförbrukningen. Efter 1983 planade både hus-

hållens energianvändning och primärtillförseln ut och ökade i ungefär samma 

takt vilket fick till följd att hushållens andel låg kvar på 28-30 procent från 

1986 fram till 2000.  

 Figur 3-8 förstärker och tydliggör det mönster som kunnat skönjas ge-

nom jämförelsen av figur 3-2 och 3-6. Primärtillförseln av el ökade i en för-

hållandevis jämn takt under hela den observerade perioden. Hushållens el-

konsumtion och andra sidan växlar mellan relativt tydliga perioder av tillväxt 

och stagnation. Efter första världskrigets slut och fram till 1924 hade hushål-

len en kort tillväxtperiod för elkonsumtionen, men därefter stagnerade elkon-

sumtionen fram till 1947.  Under hela perioden 1948 fram till 1982 ökade hus-

hållens elandel markant, med en tydlig intensifiering omkring 1964. Därefter 

inföll en stabiliseringsperiod mellan 1983 och 2000, då endast mindre årliga 

variationer förekommer. Utifrån figur 3-8 framgår det att det är först omkring 

år 1965 som hushållen börjar stå en mer betydande del av landets energiför-

brukning men utifrån figur 3-6 syns det att elandelens tillväxt började redan 

efter andra världskrigets slut.  

 Både gällande Sveriges totala energitillförsel och för hushållen har sten-

kol varit en viktig energibärare, däremot har utvecklingen sett något an-

norlunda ut över tid. Figur 3-6 visar att stenkol hade en relativt stor andel av 

primärenergin redan 1913 och fortsatte att kolets andel av landets totala ener-

gitillförsel ökade fram till andra världskrigets start. För hushållens del var 

stenkol betydligt ovanligare 1913 men började öka under 1920-talet. I figur 3-

9 nedan visas kolets utveckling för hushållen och primäranvändningen, på 

den sekundära axeln visas kvoten mellan dessa två.   
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Figur 3-9 Primärtillförseln av stenkol, hushållens kolkonsumtion (log 
skala), samt hushållsförbrukningen av den totala kolförbrukningen, 1913-
2000. 

 
Källa: Egna beräkningar samt Kander 2002, fig. 3-1.  

 

Figur 3-9 kan vid första anblick se något förvirrande ut, främst under krigså-

ren 1914 till 1918 samt 1939 till 1945. Orsaken till det är de olika metoderna 

som använts för att sammanställa tidsserien. Primärserien baseras på uppgif-

ter av importen av kol, medan serien för hushållen är baserad på utgifter.  

Det innebär att lagerhållning av stenkol kan medföra tidsmässiga förskjut-

ningar mellan import och konsumtion, särskilt under krigsåren. Därmed bör 

resultaten under krigsåren behandlas med viss försiktighet.  

 Efter första världskrigets slut ökade användningen av kol hos hushållen 

såväl som i den totala energitillförseln. Kvoten mellan dessa båda har dock 

tämligen kraftiga svängningar vilket kan bero på de olika metodvalen.  

Mellan 1918 och 1929 pendlade hushållens andel av kolförbrukningen mellan 

20 och 30 procent. Nivån var dock i stort sett densamma 1929 som den var 

1918 vilket tyder på att fördelningen mellan hushållen och primäranvänd-

ningen av kol inte förändrades under den här perioden. Efter 1929 verkar dock 

hushållens kolkonsumtion växa snabbare och hushållens andel av stenkolför-

brukningen ökade till cirka 30 procent. Under krigsåren 1939 till 1945 är det 

svårt att uttala sig om utvecklingen. Konsumtionen av stenkol föll och var näs-

tan obefintlig.  
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 Figur 3-6 visar att stenkolet gjorde en svag återhämtning efter aldrig 

återfick den roll det hade före andra världskriget. Användningen av kol ökade 

förvisso igen men andelen olja växte snabbare och kom i stor utsträckning att 

ersätta kolet. För hushållens del fortsatte kolet att växa i andel även några år 

efter andra världskriget för att sedan fasas ut snabbt, något som syns i figur 3-

2. Detta resulterade i att hushållens andel av kolförbrukningen ökade mycket 

snabbt efter 1945. Hushållens användning av stenkol ökade till cirka 38  

procent av den totala kolanvändningen. Mellan 1947 och 1953 var hushållens 

kolförbrukning relativt oförändrad, men började minska efter 1953. Den to-

tala kolförbrukningen minskade dock i än snabbare takt vilket fick till följd att 

hushållens andel av kolförbrukningen fortsatte att öka och nådde sin högsta 

punkt 1958. Därefter fasades kolet ut helt bland hushållen medan nivån i 

övriga sektorer var relativt konstant.  

 Användningen av olja har haft stor betydelse för hushållen såväl som 

för hela energisystemet. Hushållens användning av olja var tämligen blygsam 

under mellankrigstiden, även om förbrukningen började öka under 1930-ta-

let. I primärenergin har däremot olja en betydligt större andel redan under 

mellankrigstiden och fortsatte därefter att öka efter andra världskrigets slut. 

Figur 3-10 nedan visar hushållens oljeförbrukning och primärtillförsel av olja, 

samt kvoten mellan dessa två.  

 
Figur 3-10 Primärtillförseln av flytande bränslen, hushållens konsumtion 
av flytande bränslen (log skala) samt hushållsförbrukningens andel av den 
totala oljeförbrukningen (procent), 1913-2000. 

 
Källa: Kander 2002, fig. 3-1.  
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Figur 3-10 visar tydligt hur pass liten hushållens andel av oljeförbrukningen 

var från år 1913 till 1930 då den svarade för endast tre till fem procent av den 

totala användningen av flytande bränslen. Efter 1932 började hushållens olje-

konsumtion att öka snabbare än primärtillförseln och andelen ökade till cirka 

10 procent fram till 1939. I och med andra världskriget minskade  

användningen av olja både bland hushållen och i landet som helhet.  

Efter andra världskrigets slut ökade åter användningen av olja, men som figur 

3-10 visar, ökade hushållens oljekonsumtion betydligt snabbare än primäran-

vändningen. Från 1948 fram till 1965 ökade hushållens andel av oljekonsumt-

ionen från cirka 10 procent till 31 procent. Därefter mattades ökningen och 

hushållen kom att stå för mellan 28 och 30 procent av oljekonsumtionen fram 

till 1973. Från och med 1974 minskade både hushållens oljekonsumtion och 

primäranvändningen. Hushållens oljekonsumtion minskade dock snabbare, 

vilket resulterade i att hushållens andel krympte till 14 procent. Efter 1988 och 

fram till år 2000 skedde inga större förändringar. Oljan fortsatte att minska 

något och hushållens andel av oljeförbrukningen föll till cirka 11 procent.  

 Kombinerar man resultaten från figur 3-2, 3-6 och 3-10 förefaller det 

som att hushållssektorn genomgick en period med kraftigt stigande oljekon-

sumtion mellan åren 1948 och 1965 vilket innebar att sektorns energiförbruk-

ning närmade sig samma utveckling som de övriga sektorerna redan haft. 

Hushållens låga andel av oljeanvändningen före 1930 visar att användningen 

av olja var betydligt större inom andra sektorer. Efter år 1930 ökade däremot 

hushållens oljeanvändning i förhållande till övriga sektorer fram till 1939 då 

krigsutbrottet medförde en drastisk minskning av oljekonsumtionen för hus-

hållens del. Efter 1973 minskade all användning av olja, men som framgår av 

figur 3-10 var hushållens minskning snabbare än i ekonomin som helhet och 

sjönk till ungefär samma nivå som den var på 1930-talet. Detta gör hushålls-

sektorn till en av de viktigaste sektorerna i samband med avvecklingen av ol-

jeberoendet under 1970- och 1980-talen. 

 

3.4 Sammanfattning och slutsatser  

Utifrån vad som framkommit i detta kapitel är det uppenbart att hushållens 

möjligheter att förbruka energi har förändrats fundamentalt under den stude-

rade perioden. Den mest uppenbara förändringen ligger givetvis i den faktiska 

volymökningen av förbrukad energi, men också i den förändrade energibärar-

mixen under perioden.  

 Från och år 1913 fram till 1970 har hushållens energiförbrukning ge-

nomgått en omvandling som på ett övergripande plan har mycket gemensamt 

med utvecklingsmönstret i primärenergitillförseln. Samtidigt har undersök-

ningen visat att hushållens förändrade energianvändning historiskt har skett 

med en eftersläpning i förhållande till andra sektorer. Användningen av kol, 



 

70 

elektricitet och olja introducerades och nådde betydelse långt tidigare inom 

de övriga sektorerna än vad den gjorde inom hushållssektorn. Eftersläpningen 

avspeglas också av att hushållen har genomgått något som påminner om en 

snabb upphinnartillväxt gällande kol under mellankrigstiden och olja under 

1950- och 1960-talen.    

 Mellan 1920 och 1935 ökade hushållens andel av den nationella kolför-

brukningen snabbt. Då hade redan industrin, ångfartygen samt järnvägarna 

använt kol sedan mitten av 1800-talet. På nationell nivå började däremot  

andelen olja att öka redan under början av 1930-talet. Användningen av olja 

bland hushållen började däremot expandera efter 1950.  

Huruvida hushållens övergång till olja hade ägt rum tidigare om inte andra 

världskriget hade inträffat är däremot svårt att dra några slutsatser om.  

Oljans andel av hushållens energikonsumtion hade förvisso börjat växa något 

åren innan krigsutbrottet, dock i sådan liten omfattning att det svårt att veta 

om det var starten på ett energiskifte. Inom produktionssektorerna är det 

dock utan tvekan så att skiftet började redan under 1930-talet. 

 Det är däremot uppenbart att hushållen genomgick en stor energiom-

vandling under 1950-talet då kolkonsumtionen minskade mycket snabbt  

samtidigt som oljekonsumtionen ökade. Även hushållens andel av den nation-

ella elförbrukningen började öka efter 1950, men ökningen startade på en 

mycket låg nivå och det var först under 1960-talet som hushållens elförbruk-

ning började nå större volymer. När väl skiftet till el och fjärrvärme gjordes 

efter 1970 gick det återigen mycket fort och under en tioårsperiod mellan 1973 

och 1983 närmare halveras oljans andel av hushållens energiförbrukning. 

Därefter blir minskningen långsammare fram till slutet av 1990-talet då oljan 

nästan helt försvann ur hushållens energimix. Även om hushållens förbruk-

ning av enskilda energibärare har ökat snabbare än de övriga sektorerna un-

der vissa perioder, växte hushållens totala energiförbrukning långsammare än 

den nationella.  

 Det intressanta med hushållens energiomställning är både dess efter-

släpning gentemot de övriga sektorerna, som sedan följs av en mycket snabb 

omställning. Majoriteten av hushållens energiförbrukning har gått till att 

värma bostaden. Som framkommit så här långt i avhandlingen har bostads-

stocken förändrats långsamt då bostäder har lång avskrivningstakt och den 

årliga nyproduktionen står för cirka en till två procent av det befintliga  

beståndet. Hushållens energiomställningar förefaller däremot ha tagit mellan 

10 och 15 år, under vilka hushållen byter från en energikälla till en annan.  

Den tröghet som man skulle kunnat förvänta sig har därmed uteblivit.  

 Genomgången visar också att det möjligt att göra en periodisering ba-

serad på omvandlingen av energibärarmixen. Denna periodisering ligger i sin 

tur till grund för mer detaljerade analyser av hushållens energikonsumtion. 

Den första perioden inföll från mätperiodens början och varade fram till 1947. 

Kännetecknande för perioden är den strukturella omvandlingen från ved- till 
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kolbaserad energikonsumtion, samtidigt som energikonsumtionens tillväxt-

takt var relativt blygsam och ungefärligen densamma som för ekonomin 

 i stort. 

 Den andra perioden sträcker sig från 1948 till 1973 och präglas av att 

oljan ersätter kolet, och av att elektriciteten växer fram som en ny och viktig 

form av energianvändning i hushållen. Vidare präglas perioden av en histo-

riskt hög energikonsumtionstillväxt, samtidigt som den dock är lägre än för 

ekonomin som helhet. 

 Den tredje perioden omfattar perioden 1973 till 1991 och präglas av att 

oljan ersätts av direktverkande el och av fjärrvärme. Det handlar alltså ur or-

ganisatorisk synvinkel om att hushållen i stor skala kopplades upp mot stora 

tekniska system. Under perioden är energikonsumtionens tillväxttakt långsik-

tigt nära noll, samtidigt som den strukturella omvandlingen med avseende på 

energibärarmix är relativt stor. 

 Den fjärde perioden sträcker sig från 1991 till mätperiodens slut 2008 

och kännetecknas av en nära nog total utfasning av oljan efter 1995.  

Dessutom tillkommer miljöpolitiska målsättningar, inte minst klimatpoliti-

ken, som en ny drivkraft i de delar av energipolitiken som berör hushållen. 

Introduktionen av koldioxidskatten 1991 motiverar periodstarten.  

 De två första perioderna präglas av tillväxt och omvandling och en  

relativt svag grad av statlig organisation. Omvandlingen under Period I 

präglas av förskjutningar genom att den ökande energibäraren kompletterar 

befintliga energibärare. Ingen energibärare minskar alltså i någon större ut-

sträckning. Under Period II sker däremot expansionen av den viktigaste ener-

gibäraren samtidigt som de äldre energibärarna trängs undan. De två sista pe-

rioderna präglas av stagnation och omvandling och stark statlig påverkan av 

konsumtionsvalen. Precis som under Period II ökar de nya energibärarna ge-

nom att den tidigare huvudsakliga energibäraren minskar. Period IV skiljer 

sig från Period III genom att omvandlingen har drivits av  

miljömässiga externaliteter.  

 För att bättre kunna förstår de mekanismer som så här långt har upp-

fattats på en makronivå behövs en mer detaljerad genomgång av de föränd-

ringar som både bostaden och energisystemen genomgår under den studerade 

perioden. Därför kommer kapitel 4 att behandla bostadens och energisyste-

mens teknikutveckling och byggandet av de stora systemen.  
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4. Hushållens institutionella ramar – 
bostads- och energipolitiken mellan åren 
1913 till 2008   

4.1 Inledning 

För att bättre kunna förstå hushållens konsumtionsbeslut när det gäller energi 

behövs en bild av de yttre ramar som styrt hushållens möjligheter att konsu-

mera energi. Energitillgång har varit fundamentalt för utvecklingen av indu-

strin och transportsektorn, men inte minst även för uppvärmning av bostäder. 

Energisektorn är därför nära förknippad med ekonomisk tillväxt och en över-

lag förbättrad levnadsstandard. Det är dock inte bara teknik och teknisk  

utveckling i sig som avgör tillgången på energi. Beslut som rör produktion och 

användning av energi styrs även av förändringar i ekonomin och politiska  

beslut. Det innebär att alltifrån rådande normer, värderingar och ideologiska 

bevekelsegrunder hos olika sociala, ekonomiska och politiska grupper är 

aspekter som påverkat den politik som förts vid olika tidpunkter och därmed 

val i fråga om energiteknik, energiproduktion och resursanvändning.149  

Problemställningar på energipolitikens område kommer därmed att skifta 

över tid och samspela med den rådande samhällsdebatten och ekonomiska 

faktorer. Ur ett historiskt perspektiv innebär detta att energipolitiken kan  

delas in i olika perioder. Liksom energipolitiken är även bostadspolitiken  

färgad av sin samtid och har formats av olika utmaningar och värderingar. 

Därför behöver även bostadspolitiken kartläggas utifrån hur problemställ-

ningar har formulerats och förändrats inom denna sektor under 1900-talet.   

 Syftet med det här kapitlet är att kartlägga de reformer och satsningar 

inom energi- och bostadspolitiken som påverkat hushållens förutsättningar 

att konsumera energi. Kapitlet söker att identifiera hur energi- och  

bostadsfrågor har utvecklats under 1900-talet och fokuserar särskilt på större 

politiska brytpunkter, det vill säga de tidpunkter då energifrågan och  

problematiseringen kring energi har omvärderats och fått ny riktning. Urvalet 

av de beslut som lyfts fram här, grundar sig i första hand på att dessa beslut 

har haft hushållen som huvudfokus. Detta betyder inte att det behöver vara 

insatser som är direkt riktade gentemot hushållen, men som har bedömts 

kunna påverkat hushållens möjligheter att förbruka eller spara energi. Över-

sikten ska inte ses som en fullständig kartläggning och analys av komplexi-

teten inom bostads- och energipolitikens utveckling, utan översikten syftar till 

att ge en politisk inramning till hushållens konsumtionsbeslut vad gäller 

energi.  

                                                             
149 Lundgren(1978), s 1-2, Fouquet (2008), kap 13.  
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 För att arbetet ska bli överskådligt och hanterbart kommer ett urval av 

beslut att göras. Urvalet har gjorts utifrån hushållets perspektiv, det vill säga 

beslut som direkt eller indirekt kan ha påverkat hushållens energikonsumtion. 

För bostadspolitiken används ett liknande tillvägagångssätt, men utan samma 

fokus på centrala politiska beslut. Detta beror på att bostadspolitiken ofta har 

varit starkt förknippad med skatter och räntepolitik vilket gör det problema-

tiskt att särskilja de beslut som är direkt inriktade på hushållens energi- 

konsumtion från de beslut som är mer generellt inriktade på allmänna ekono-

miskpolitiska åtgärder. Bostadssektorn är även betydligt mer differentierad 

än energipolitiken, vilket försvårar möjligheten att ta fram en överskådlig bild 

av nyckelbeslut. Istället kommer fokus att ligga på synen på boendet och vad 

som var det rådande problemet för bostadssektorn, och vad som ansågs vara 

lösningen. Eftersom bostads- och energipolitiken historiskt sett har utvecklats 

tämligen olika kommer de att behandlas var för sig mellan åren 1913 till 1973. 

I och med energikrisen under 1970-talet kom dock bostads- och energi- 

politiken att bli allt mer integrerade i varandra, varefter dessa områden efter 

ungefär 1975 kommer att presenteras som ett gemensamt politikområde.  

 Periodiseringarna kommer att baseras på hur de politiska frågorna 

kommit till uttryck. Genomgången kommer även att fokusera på hur problem-

formuleringar tycks ha omvärderats och förändrats. Det innebär att intensi-

teten i energidebatten kommer att variera beroende på omständigheterna. I 

perioder av teknikutveckling eller vid oro för energibrist kommer debatten 

sannolikt att intensifieras. Exempelvis utgör oljekriserna under 1970-talet en 

säregen formativ period på energipolitikens område, med stora effekter på 

både kort och lång sikt. 

 

4.2 Energipolitiken i historiskt perspektiv.  

Statens intresse för energifrågor kan spåras tillbaka till början av 1600-talet. 

Vid den tiden rörde det sig i första hand om att tillgodose gruvdriftens behov 

av träkol och ved genom att reglera tillgången till skogsråvaran och att  

begränsa marknaden för dessa varor.150
 I och med industrialiseringens  

genombrott i Sverige från 1800-talets mitt, förändrades både synen på och 

behovet av energi. Det ledde till att en mer utbudsorienterad energipolitik 

med syftet att förse industrin och transportsektorn med billig energi började 

växa fram.151 Vid början av 1900-talet baserades en stor del av Sveriges  

energiförsörjning på importerade energibärare, i första hand av stenkol, och 

de resterande 50 procenten utgjordes av inhemska källor, i första hand ved, 

                                                             
150 Olsson (2007).  
151 Högselius och Kaiser (2007) kap. 2. 
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träkol, torv och i viss mån stenkol.152 Elektricitet hade redan börjat användas 

i mindre i skala, i första hand för belysning, men i och med utveckling av trefas 

växelström som tog fart efter 1891, blev det möjligt att överföra el över stora 

avstånd.153 Innan dess hade elektriciteten genererats lokalt där industrin 

fanns. Dessutom utvecklades mer effektiva vattenturbiner vid samma  

tidpunkt. Dessa två tekniska landvinningar innebar att vattenkraften kunde 

användas som en energikälla med stor utvecklingspotential.154 För ett land 

som Sverige, med flertalet stora älvar och forsar som kunde nyttjas för att pro-

ducera el, var detta givetvis en gynnsam situation. Att utveckla vattenkraften 

blev därmed en prioriterad strategi för staten. Frågan var bara hur det skulle 

gå till. Hittills hade forsarna, och till viss del älvarna, betingats med ett lågt 

ekonomiskt värde då dessa främst kunde användas till flottningen och ett visst 

fiske. Detta innebar att markgränserna ofta var dragna fram till strandkanten 

av vattendrag, men vem som ägde vattnet i sig var ofta oklart. Det var därmed 

inte helt klart vilka vattendrag Kronan egentligen ägde, och därmed vilka som 

kunde byggas ut.155 För att komma till rätta med problemen behövdes en ny 

lagstiftning som var anpassad för byggandet av vattenkraftverk. Detta kan  

anses vara starten för den moderna energipolitiken då många av grund- 

stommarna lades på plats.  

 Den tekniska utvecklingen, behovet av energi och industrins kon- 

kurrensförmåga kom att omforma synen på energi, och vägen framåt krävde 

politisk handling. För att få en överblick av centrala energipolitiska beslut  

under 1900-talet, summeras besluten i tabell 2. I tabellen sammanfattas kort 

vilka mål som skulle uppnås med respektive beslut, vilka styrmedel som  

användes och vilken sektor eller grupp åtgärden riktades mot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
152 Lundgren (1978), s 4-5.  
153 Redan 1910 elektrifierades Malmbanan mellan Kiruna och Narvik, vilket skapade nya förutsättningar för 

malmexporten från Norrbotten. Se, Andersson- Skog (1993), Spade m.fl. (1993).  
154 Lundgren (1978).  
155 Vedung och Brandel (2001), s 30-31. 
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Tabell 2. Riksdagsbeslut inom energipolitiken med betydelse för  
hushållen 1902-1991 

År Beslut Mål 
Styr-
medel 

Målgrupp 

1902 
Prop. 1902: 9. Lagen 
om elektriska anlägg-
ningar 

Utöka den 
statliga kon-
trollen över 
elektrifie-
ringen 

Admin- 
istrativt 

Industri, 
transport 
(järnväg) 

1908 
Prop. 1908: 159. Vat-
tenfall inrättas 

Utöka den 
statliga kon-
trollen över 
elektrifie-
ringen 

Admin- 
istrativt 

Industri, 
transport 

1928 
Prop.1928:153 Vatten-
kraftsutbyggnad 

Möjliggöra 
flera älvar för 
vattenverk 

Admin- 
istrativt 

Industri, 
transport 

1938 
Prop. 1938 137. Utbygg-
nad av stamlinjenätet 

Möjliggöra att 
norrländska 
vattenkraft-
verk kunde 
nyttjas bättre 

Admin- 
istrativt 

 Industri, 
transport, 
hushållen 

1945 
Prop. 1946: 273. Atom-
kommittén inrättas 

FoU inom 
atomenergi-
området 

Admin- 
istrativt 

Industrin 
och indirekt 
samtliga 
sektorer 
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1956 
Prop. 1956. 176. Rikt-
linjer för atomenergipo-
litiken 

Att ta fram 
"den svenska 
linjen" för 
landets fram-
tida energiför-
sörjning 

Admin- 
istrativt 

Industrin 
och indirekt 
samtliga 
sektorer 

1957 
Prop. 1957. 175. Infö-
randet av energiskatt 

Skapa intäk-
ter till staten 

Ekono-
miskt 

Hushåll, in-
dustrin, 
transport-
sektorn 

1975 
Prop. 1975. 30. Energi-
forsknings 
programmet inrättas 

Ta fram kun-
skapsun-
derlag 

Admin- 
istrativt 

Samtliga 
sektorer 

1975 
Prop. 1975. 30. Inrät-
tande av nya byggnor-
mer 

Energieffekti-
visera hushål-
len 

Admin- 
istrativt 

Hushålls-
sektorn 

1980 
Prop. 1980/1981: 90. 
Om riktlinjer för ener-
gipolitiken  

Ökad  
energibespa-
ring, minska 
oljekonsumt-
ionen 

Ekono-
miskt 

Samtliga 
sektorer 

1991 Koldioxidskatt införs 
Minska koldi-
oxidutsläppen 

Ekono-
miskt 

Hushåll, in-
dustrin, 
transport-
sektorn, of-
fentlig sek-
tor 

 

 

Källa: Riksdagstrycket 
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Utifrån riksdagsbesluten framträder fyra tämligen tydliga beslutsperioder. 

Med beslutsperioder menas den tidsperiod då frågan stod högt på den  

politiska dagordningen och får anses ha varit en prioriterad fråga. Det innebär 

däremot inte att det nödvändigtvis var under denna period som den faktiska 

expansionen ägde rum. Vattenkraftsfrågor diskuterades till exempel som mest 

under 1920- och 1930-talet, men det var samtidigt efter 1950 som de största 

vattenkraftverken byggdes.156 Detsamma kan sägas om atomkraften.  

Kraftverken byggdes under 1970-talet, men frågan lyftes på den politiska dag-

ordningen två decennier innan byggandet kom igång. Det finns därför en  

eftersläpning mellan frågornas intensitet i den politiska beslutsprocessen, och 

det praktiska genomförandet.  Den första perioden, från åren 1902 till 1945, 

är vattenkraftens period. Denna epok karaktäriseras av ett växande energi-

behov hos industrin och en strävan att kunna nyttja en inhemsk energikälla 

som har tillräckligt stor kapacitet för att tillgodose landets energibehov.157  

Den andra perioden kan karaktäriseras som atomperioden, och sträcker sig 

från 1946 fram till 1973. Denna period påminner i mångt och mycket om  

vattenkraftsperioden då energipolitiken syftar till att med hjälp av ny teknik 

bygga ut infrastrukturen för en inhemsk energikälla. Skillnaden är att det nu 

är uran istället för forsar som är i fokus. Energipolitikens är under båda dessa 

perioder väldigt tekniskt inriktad och handlar i första hand om att bygga upp 

och säkra en specifik energikälla. Under atomperioden riktades även det poli-

tiska intresset gentemot oljekonsumtionen, dock utifrån premissen att olje-

beroendet skulle vara under en övergångsperiod.158 Således ökade konsum-

tionen av olja under denna period, men det energipolitiska intresset var riktat 

gentemot atomenergin.  

 Från år 1974 till 1990 fick energipolitiken en ny inriktning och gick in i 

en omstruktureringsperiod. Politiken blev efterfrågebegränsande på ett sätt 

som den tidigare inte varit. Som Lundgren påpekat var energipolitiken  

produktionsinriktad fram till den första energikrisen eftersom dess främsta 

syfte var att tillgodose energibehovet. Det var även främst en el politik som 

diskuterades, medan oljehanteringen fick lösas av privata aktörer.159 En  

annan betydande förändring var att energipolitiken går från att vara inriktad 

på främst en energikälla, medan ett helhetsgrepp på energisektorn tas efter 

1973. Det är även under den här perioden som politiken inriktas mot efter-

frågan och energieffektivisering. Från att tidigare ha fokuserat på en utbuds-

orienterad politik lades nu tyngdpunkten på en mer återhållsam syn på energi 

och vikten av att bryta trenden med en stadigt ökande energikonsumtion. 

Istället för att anpassa utbudet av energi är det efter 1973 konsumenterna som 

                                                             
156 Vedung och Brandel (2001), s 54-58. 
157 Lundgren (1978), s 18-19.  
158 Lindmark m.fl. (2011).  
159 Lundgren (1978), s 92-93.  
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behöver anpassa sig efter utbudet, och i det arbetet kom hushållen att spela 

en viktig roll.160 En stor del av förklaringen till det ligger i att hushållens  

energikonsumtion inte var förknippad med exportindustrin och landets  

ekonomiska utveckling som till exempel den tunga basindustrin eller trans-

portsektorn.161 Hushållen ansågs även ha stora möjligheter till att bromsa sin 

stigande energikonsumtion, främst genom att bli mer energieffektiva.162 

 Den fjärde och sista perioden, åren 1991 till 2008, är en fortsättning på 

den mer återhållsamma energipolitiken. Periodgränsen motiveras i första 

hand av de tydliga miljömålen och arbetet mot att minska landets koldioxid-

utsläpp, varav jag har valt att kalla den för ”det gröna folkhemmet”. Den stora 

förändringen gentemot den föregående perioden ligger således främst i att 

miljömålen har lyfts fram och blivit bärande. Även här är det hela energi- 

systemet som omfattas och inte vissa energibärare. Däremot har målsätt-

ningen varit tydlig med att helt få bort fossila bränslen och utöka använd-

ningen av förnyelsebara bränslen.163 Från och med år 1991 har energipolitiken 

omformats och blivit starkt integrerad med miljöpolitiska mål. Närmast  

nedan kommer huvuddragen i energipolitiken under ovanstående perioder 

mellan åren 1902 till 1945 att beskrivas för att därefter behandla perioderna 

1946 till 1973, 1974 till 1990 och slutligen 1991 till 2008. 

 

4.2.1 Vattenkraftsperioden, 1902-1945 

Vattenrättsförordningen (VRF) från år 1880 ansågs inte vara förenlig med  

industrins behov av energi och kravet på att kunna nyttja landets resurser till 

sitt yttersta. För att komma till rätta med de juridiska oklarheterna kring 

äganderätten till vattendragen, och därigenom underlätta för utbyggnaden av 

vattenkraften, infördes år 1902 lagen om elektriska anläggningar. Genom att 

bättre använda inhemska energikällor var förhoppningen att även kunna 

minska importberoendet.164 1902 års lag kom att utgöra startskottet för detta 

arbete, även om den förvisso i huvudsak innehöll bestämmelser av teknisk  

karaktär för att säkerställa att elektriska anläggningar uppfördes på ett säkert 

sätt. Därefter följer flera lagändringar gällande vattenlagen och inrättandet av 

vattendomstolar. Dessa låg dock i linje med samma problemformulering som 

låg till grund för lagen om elektriska anläggningar, dvs. hur vattenkraften bäst 

skulle kunna tillvaratas. Inrättandet av den statliga Vattenfallsstyrelsen (här-

efter nämnt som Vattenfall) år 1908 var nästa steg i arbetet med att struktu-

rera upp förutsättningarna för den fortsatta utbyggnaden av vattenkraften.165  

                                                             
160 Vedung (1982).  
161 Vedung (1982).  
162 Prop. 1975: 30, bilaga 2.  
163 Kall (2011) s 174 ff.   
164 Lundgren (1978), s 16, 18 
165 Vedung och Brandel (2001), s 30-31.  
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Fördelen med att kunna förlita sig på inhemska energikällor blev uppenbar 

under första världskriget. Det rådde brist på i stort sett alla andra energibärare 

medan tillgången på el var god. Exempelvis medförde kriget stora svårigheter 

för importen av fotogen, vilken användes för belysning. Därmed kom elektrisk 

belysning att framstå som ett alltmer fördelaktigt alternativ för hushållen. 

Men för att det skulle vara möjligt behövdes en bred satsning på infrastruk-

turen då framför allt landsbygden saknade tillgång till elnät.166  

Elektrifieringen av landsbygden motiverades av både ekonomiska och sociala 

skäl, medan de tekniska svårigheterna hörde samman med elektricitetens 

stora systemutmaning: utbudet av el måste, minut för minut, alltid vara lika 

stort som efterfrågan. Vattenkraften och distributionen var inne i ett utbygg-

nadsskede, men då det inte var möjligt att lagra el i någon nämnvärd kvantitet 

måste det hela tiden finnas en avsättning för den el som producerades.  

Genom att kunna koppla upp fler abonnenter till ett sammanhängande system 

kunde alltså problemet avhjälpas.167  

  Att elektrifiera bostäderna blev på så sätt en metod för att säkra avsätt-

ning för elproduktionen. Hushållen ansågs dessutom vara relativt trogna  

elkunder, till skillnad mot industrin där behovet av energi kunde påverkas av 

konjunktursvängningar.168 Efter den initiala utbyggnaden uppstod däremot 

två nya problem. För det första ökade behovet av ett stamlinjenät för att kunna 

överföra el från älvarna i norra Sverige till andra delar av landet. För det andra 

hade Sydkraft och Vattenfall ett stort behov av att snabbt öka avkastningen för 

de nybyggda vattenkraftverken. Att bygga vattenkraftverk är synnerligen  

kapitalintensivt och för att det skulle vara lönsamt behövdes en stabil och  

förutsägbar avsättningsmarknad.169 Det är i det arbetet som hushållen kom 

att lyftas fram i energipolitiken under den här perioden, där bland annat  

möjligheten att värma bostäder med direktverkande el betonades.170 Redan 

under mellankrigstiden hade Sverige en synnerligen hög elproduktion och 

hade betydligt mer el per capita än många andra industriella länder i Europa.  

Exempelvis producerade Storbritannien 397 KWh per capita år 1930, för 

Tyskland var siffran 322 och Frankrike 405. Sverige och andra sidan produ-

cerade 834 KWh per capita 1930.171 Kraftproduktionen var därmed jämförel-

sevis god i Sverige, men problemet som kvarstod var tillgängligheten. I början 

av 1930-talet var vattenkraftresurserna i södra Sverige i stort sett utbyggda, 

vilket innebar att intresset riktades mot Norrlands älvar. Men för att kunna 

                                                             
166 Lundgren (1978). Olsson (1993).  
167 Högselius och Kaiser (2007), kap 2. 
168 Ibid. 
169 Ibid.  
170 Lundgren (1978), s 14. 
171 Kander m.fl. (2013), s 267. 
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nyttja dessa behövdes det byggas högspänningsledningar från norra till södra 

Sverige, det vill säga ett stamlinjenät.172  

 Byggandet av högspänningsledningar hade kunnat bli ett konflikt- 

område då det uppdagades att Sydkraft planerade att bygga en egen högspän-

ningsledning i slutet av 1936. Konflikten kunde dock lösas genom förhandling 

och de privata aktörerna kom istället att samarbeta med Vattenfall i byggandet 

av stamlinjenätet.173 Därefter kom bygget av stamlinjenätet att förflyta relativt 

obehindrat och fortsatte under 1940-talet. Bygget gick relativt fort, vilket visas 

i karta 1. Som kartan visar fanns det inga högspänningsledningar mellan norra 

och södra delarna av landet 1920. Bara 20 år senare däremot finns ett betyd-

ligt större nät utbyggt som förbinder Norrland med södra Sverige. Intressant 

att notera är i sammanhanget att byggandet av ledningsnätet kom att baseras 

på ett samarbete mellan Vattenfall och privata aktörer.174 

 

 

                                                             
172 Högselius och Kaiser (2007), s 25.  
173 Eriksson (2011).  
174 Eriksson (2011).  
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Karta 1. Det svenska högspänningsnätverkets framväxt, 1920 och 1940. 

 
 

Källa: Högselis och Kaijser (2007) s 28 

 

Karta 2 visar stamnätets utbyggnad och omfattning i mellersta Sverige år 

1949. Det kan påpekas att kartan illustrerar och skiljer på det statliga Vatten-

falls stamnät och stamnätet som ägdes av privata aktörer. Som karta 2 visar, 

hade stamlinjenätet blivit än tätare under 1940-talet. 
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Karta 2. Stamlinjer från Norrland 1949 

 
 

Källa: Eriksson (2011), s 26.  

 

Andra världskriget kom att försvåra importen av kol och olja, vilket ytterligare 

förstärkte behovet av inhemska energikällor. Att kompensera för bortfallet av 

fossila bränslen med ved, torv, oljeskiffer och vattenkraft var inte hållbart i 
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längden och Sverige behövde en ny, tillförlitlig, energikälla. Det är därmed 

inte förvånande att den internationella utvecklingen av kärnkraft kom att 

följas med stort intresse från svenskt håll. Med svenskt uran och egna kärn-

kraftreaktorer skulle landet kunna minska importen av fossila bränslen  

drastiskt.175 Problemet var att tekniken var ny och oprövad och mycket arbete 

kvarstod innan det skulle kunna vara möjligt att nyttja atomkraft för att  

producera elektricitet i Sverige. Men trots det kom vattenkraften och distri-

butionen inte längre att vara det stora problemområdet inom energipolitiken.  

De norrländska älvarna och stamlinjenäten fortsatte att byggas ut under  

1960-talet, men arbetet verkar vid det har laget ha blivit mer rutinartat  

eftersom frågan verkar ha fått ett allt mindre utrymme inom energipolitiken.  

 Den första perioden mellan 1902 och 1945 karaktäriserades samman-

fattningsvis av i huvudsak två frågor som var av intresse för energipolitiken. 

Den första var att bygga ut vattenkraften, först i södra Sverige, och därefter i 

norra. Den andra frågan var distributionen för att möjliggöra att elektriciteten 

kunde överföras från producent till konsument.   Enligt Lundgren bottnade 

detta i en politisk vilja att minska på bränsleimporten eftersom det belastade 

handelsbalansen.176 Men utbyggnaden av vattenkraften till trots så fortsatte 

ändå importen av kol att öka mellan åren 1920 till 1929.177 Något som är  

intressant att notera är i sammanhanget frånvaron av direkta politiska beslut 

när det gäller vattenkraftsutbyggnaden under perioden. Förutom den initiala 

lagstiftningen som möjliggjorde byggandet av vattenkraftverk och inrättandet 

av Vattenfallsstyrelsen har en stor del av utvecklingen skötts utifrån en  

samarbetsanda mellan privata och offentliga aktörer.178 

 

4.2.2 Atomperioden, 1946-1973 

Efter andra världskrigets slut befann sig Sverige i en, ur energisynpunkt, inte 

helt okomplicerad situation. Vattenkraften hade förvisso kunnat utgöra  

stommen i det svenska energisystemet för ett tag framöver, men på sikt  

behövdes mer energi.179 Stamnätet var under uppbyggnad och därmed var  

distributionsproblemen på väg att lösas. Problemet var att detta inte räckte 

för att tillgodose landets växande energibehov. Svårigheterna med att impor-

tera kol och olja fortsatte några år efter krigsslutet och stora ansträngningar 

gjordes för att ersätta bortfallet med ved. Men att använda ved i industriell 

skala är tämligen problematiskt då den har ett jämförelsevis lågt energivärde 

och kräver stora volymer, vilket försvårar hanteringen. Samtidigt fortsatte  

                                                             
175 Lundgren (1978), s 25, 33.  
176 Lundgren (1978), s 16. 
177 Lundgren (1978), s 16.  
178 Eriksson (2011).  
179 Lundgren (1978), s 25-26.  
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efterfrågan på energi att öka. Ökningen i sig sågs däremot inte som det egent-

liga problemet. Problemet var hur efterfrågan skulle kunna tillgodoses med 

billig energi.180 

 Efter Koreakrigets slut år 1953 stabiliserades oljepriset och tillgången 

var god tack vare nya stora oljefyndigheter. Efterfrågan av olja fortsatte att öka 

inom transportsektorn, både på grund av att det alltmer motoriserade jord-

bruket behövdes olja, men även den tilltagande privatbilismen som ökade 

snabbt under 1950-talet.181 Det är dock viktigt att göra en åtskillnad här  

gällande problemformuleringen för energipolitiken. Den övergripande frågan 

var att säkra Sveriges energiförsörjning med billig och pålitlig energi.  

Andra världskriget hade dock effektivt påvisat konsekvenserna av ett alltför 

stort importberoende. Problemet var dock att det saknades goda alternativ, 

vilket ledde till att olja ändå kom att ses som en relativt snabb och enkel  

lösning, trots importberoende. På sikt var det emellertid atomenergi som 

skulle säkra Sveriges energiförsörjning.182 Detta leder till något av en paradox 

då detta är en period då konsumtionen av olja ökar väldigt snabbt, men det är 

atomenergi som upptar energipolitiken. 

 Sverige har omfattande urantillgångar som skulle kunna användas både 

inom energisystemet samt inom försvarsmakten. För ett litet land som Sverige 

sågs atomvapnet som en möjlighet att utgöra ett hot mot större stater.  

Redan den 17 augusti 1945, det vill säga mindre än två veckor efter  

atombombningen av Hiroshima, inleddes den första militära utredningen om 

atomvapnet.183 Året därpå, 1946, startade FOA (Försvarets Forskningsanstalt) 

kärnvapenforskning. Efter 1952 arbetade det svenska försvaret utifrån mål-

sättningen att Sverige skulle inneha atomvapen före 1960. Det planerade  

införskaffandet kom dock att skjutas upp och efter 1968 skrotades planerna 

på att Sverige skulle äga egna kärnvapen.184  

 För det civila bruket av atomenergi tillsattes Atomkommittén 1945 som 

hade till uppgift att vara ett rådgivande organ för utvecklingen av atomenergi, 

samt delade ut forskningsmedel inom kärnenergiområdet.185 Avsikten var att 

ta fram och utveckla en ”svensk linje” för atomenergin.186 Med det menades 

att projektet skulle använda svenskt uran, svensk teknologi och svensk kapi-

tal. Samt att det halvstatliga bolaget AB Atomenergi, som bestod av statliga, 

kommunala och privata intressen (även kallat Atombolaget), kom att inrät-

tas.187 AB Atomenergi hade det övergripande ansvaret för planering och  

                                                             
180 Lundgren (1978), s 25.  
181 Lundgren (1978), s 29, Lindgren (2010).  
182 Lundgren (1978) s 25-28.  
183 Ulfving (2001) 
184 Ibid. s 160-161.  
185 Andersson-Skog (2005). 
186 Lundgren (1978), s 40-41.  
187 Lundgren (1978) s 33-34.  
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produktion av de kommande reaktorerna och skulle i detta arbete tillgodose 

statliga, kommunala och privata intressen.188 Arbetet skulle dock bli mycket 

kostsamt och ta lång tid att genomföra, vilket kan vara en förklaring till att 

atomprojektet utvecklades relativt långsamt fram till 1955. Efter Bränsleut-

redningen 1956 började arbetet att trappas upp.189 Anledningen var den  

kontinuerliga och snabba ökningen av energiförbrukningen som fortsatte att 

göra Sverige beroende av energiimport. Möjligheten att nyttja atomenergi låg 

dock fortfarande långt fram i tiden och fram till dess behövde energibehov  

tillgodoses med hjälp av andra energikällor. Det innebar att arbetet med att 

bygga ut vattenkraften kom att fortsätta under 1960-talet. Dessutom fortsatte 

oljeimporten att öka stadigt.  

 I och med att arbetet med att utveckla egna kärnkraftsreaktorer inten-

sifierades, ökade kostnaderna och anslagen till atombolaget från 18 miljoner 

kronor år 1955 till 118 miljoner år 1958.190 Ur ett teknikperspektiv var sats-

ningen på atomkraft rationell: atomenergin kunde användas i det befintliga 

energisystemet och det var möjligt att använda samma infrastruktur för  

distribution som redan var uppbyggd för vattenkraften. Dessutom fanns all 

uran som behövdes inom landets gränser. Just vikten av att vara  

självförsörjande förefaller vara ett återkommande resonemang under efter-

krigstiden, vilket förmodligen är föga förvånande med tanke på de  

importproblem som hade rått under krigsåren. Det mesta tydde på att energi-

behovet, och därmed oljeimporten, skulle komma att öka under 1950- och 

1960- talet. I det läget framstod atomenergin som ett betydligt bättre  

alternativ.191 Atomenergin var dock inte helt okontroversiell och medförde en 

hel del risker. Den mest påtagliga under utvecklingen var strålningsrisken. 

Även om Sverige hade klarat sig relativt väl från olyckor förekom det en del 

allvarliga tillbud i andra länder som utvecklade kärnkraftsreaktorer under 

1950- och 1960-talet. Redan 1942 hade Sverige antagit strålskyddslagen som 

låg till grund för hur radioaktiv strålning skulle hanteras. År 1965 fick Strål-

skyddsinstitutet (SSI) ansvaret för att se till att lagen efterlevdes.192 En annan 

olöst fråga var att hantera det radioaktiva avfallet. Frågan kom dock att läm-

nas obesvarad fram till slutet av 1960-talet då den aktualiserades i och med 

att de första kärnkraftsreaktorerna började planeras.193  

 Arbetet med att utveckla atomenergi visade sig vara ett mycket kost-

samt projekt, och man hade kraftigt underskattat kostnaderna. År 1957 inför-

des en platt energiskatt. Den hade för avsikt att vara en stadig inkomstkälla 

för staten och hade inte som mål att användas som styrmedel. Däremot  

                                                             
188 Andersson-Skog (2005).  
189 SOU 1956: 11. 
190 Lundgren (1978), s 49.  
191 Andersson-Skog (2005) s 20. 
192 Andersson-Skog (2005) s 21.  
193 Ibid. s 22. 
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sammanfaller den väl i tid med satsningen på atomenergi och dess ökade kost-

nader. Även om det inte är så enkelt som att skatten infördes som direkt följd 

av satsningen på atomenergi så var det sannolikt en bidragande orsak.194  

Den billiga oljan var även den ett problem för utvecklingen av atomkraft. Billig 

olja innebar att relativpriset mellan olja och el var så pass lågt att efterfrågan 

av el minskade. Åren 1957 till 1965 var synnerligen besvärliga för Vattenfalls 

ekonomi och 1962 meddelade företaget att man inte längre ämnade fortsätta 

med utvecklingen av den kärnkraftsreaktor som höll på att byggas i Myrviken. 

Därtill började allt fler kommuner att bygga fjärrvärmeanläggningar, vilket  

ytterligare minskade efterfrågan av el. Sammantaget innebar detta att progno-

sen för det framtida elbehovet inte motiverade byggandet av kärnreaktorer. 

Under slutet av 1960-talet började dock situationen förändras.195  

 Efterfrågan av el ökade mer än vad belastningsprognosen hade planerat 

för och man befarade att det internationella oljepriset skulle stiga under 1970-

talet på grund av ökad efterfrågan. Sammantaget innebar detta att det åter 

igen var motiverat att göra en storskalig satsning på atomenergi då den även 

kunde användas inom fjärrvärmen. Således inledde Vattenfall arbetet med att 

bygga Ringhals kärnkraftverk, som planerades tas i drift år 1976.196  

Atomkraftbolaget räknade med att en fortsatt utbyggnad av mellan 10 till 15 

reaktorer skulle kunna utgöra basen i det framtida energisystemet genom att 

producera cirka 50 procent av landets totala elproduktion 1985, något som 

realiserades genom att Forsmarks, Oskarshamns, Barsebäcks och Ringhals 

kärnkraftverk började planeras. Sammantaget gavs tillstånd till 12 reaktorer, 

och dessa planerades vara färdigställda fram till 1985.197 Och mer el behövdes. 

Under slutet av 1960-talet och i början av 1970 ökade elförbrukningen med 

närmare sex procent årligen.198  

 I och med att det första reaktorn togs i drift i Oskarshamn år 1972 ak-

tualiserades problemet med kärnavfallet. Hur slutförvaringen skulle se ut, och 

hur kedjan från kärnreaktorn fram till förvaringen behövde lösas.199 År 1976 

genomgick Sverige ett regeringsskifte i och med att Moderaterna,  

Centerpartiet och Folkpartiet bildade regering. Centerpartiet hade gått till val 

på att de inte tänkte bygga kärnkraftverk, samtidigt som de båda andra  

regeringspartierna ville fortsätta uppbyggnaden. I ett försök att hitta en  

fungerande mellanväg enades partierna om att införa villkorslagen år 1977 

som föreföll kunna bromsa utvecklingen av nya kärnkraftsreaktorer. Lagen  

visade sig dock i själva verket vara tandlös då Moderaterna och Folkpartiet 

                                                             
194 Lundgren (1978), s 49.  
195 Lundgren (1978), s 50-53.  
196 Lundgren (1978).  
197 Andersson-Skog (2005). 
198 Andersson-Skog (2005), 22-23.  
199 Andersson-Skog (2005), s 23.  
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ville fortsätt utbyggnaden av atomenergin, vilket ledde till att  

regeringsbildningen sprack hösten 1978.200 

 Hösten år 1973 var oljekrisen ett faktum. Priset på olja mer än tredubb-

lades inom loppet av några månader vilket fick stora konsekvenser för Sverige 

då närmare 75 procent av energiförbrukningen utgjordes av olja.201  

Uppbyggnaden av kärnkraftsreaktorer var fortfarande i sin linda i Sverige och 

den el som producerades av kärnkraft var fortfarande marginell. I det läget 

kan det framstå som att det borde funnits en bred majoritet för en fortsatt 

expansion av kärnkraften, men som exemplet ovan med regeringen Fälldin 

visar på, var så inte fallet. 1975 års energiprogram betonade vikten av att  

Sverige behövde minska sitt importbehov och bygga ut vattenkraften och 

kärnkraften. År 1976 tillsattes en energikommission med uppdrag att utreda 

olika alternativ för Sveriges framtida energiförsörjning fram till 1990, och ett 

av dessa förslag skulle bygga på en avveckling av kärnkraften. Trots en djupt 

oenig utredning, där 7 av de 15 ledamöterna reserverade sig på olika punkter, 

blev likväl rekommendationen att den påbörjade utbyggnaden av kärnkrafts-

programmet skulle fullföljas.202 

 Atomenergins fortsatta utveckling får därmed anses ha varit en synner-

ligen komplicerad fråga att politiskt enas om under slutet av 1970-talet.  

Det är i det läget som kärnkraftsolyckan i Harrisburg, USA, inträffade 1979. 

Även om olyckan i sig inte orsakade några större utsläpp så ledde den till en 

allmän debatt om kärnkraftverkens säkerhet och kom för Sveriges del att  

bidra till folkomröstningen 1980.203 Resultatet från folkomröstningen inne-

bar att inga fler kärnkraftsreaktorer förutom de 12 som redan var i bruk eller 

planerats skulle tillåtas. Därmed kom den svenska atomperioden i energipoli-

tisk mening att vara över.  Även om kärnkraften fortfarande var en aktuell 

fråga under 1970-talet har jag valt att avsluta atomperioden 1973. Detta  

energipolitiken bytte problemformulering, inriktning och utformning i och 

med OPEC 1. Under både vattenkraft- och atomenergiperioderna var energi-

politiken i första hand en bränslepolitik. Det innebär att den först och främst 

fokuserade på en energikälla som hade stor potential, men som var synnerli-

gen kapitalkrävande. I mångt och mycket är därmed atomperioden en fort-

sättning av vattenkraftsperioden. Det statliga intresset förefaller således i 

första hand varit inriktat mot elektriciteten. Importen och distributionen av 

fossila bränslen har i större utsträckning överlåtits till marknaden och privata 

aktörer. Den främsta skillnaden är att staten och Vattenfall är ensamma i  

byggandet av det framtida energisystemet. Under vattenkraftsperioden fanns 

det ett brett spektrum av små och stora energibolag som verkade vid sidan av  
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Vattenfall. Efter andra världskriget kom däremot Vattenfalls roll att växa inom 

både byggandet av stamlinjenätet samt utvecklingen av vattenkraften. Det är 

i det sammanhanget även intressant att notera att det generellt är relativt få 

politiska beslut under de båda perioderna.  

 De båda energisatsningarna i form av vattenkraften och atomenergin 

initieras av ny lagstiftning som skulle möjliggöra den önskvärda utvecklingen. 

Från 1974 och framåt får energipolitiken en ny inriktning och utvecklas till att 

omfatta ett större helhetsgrepp för energisystemet. Det är också först nu som 

efterfrågan och energiförbrukningen inkluderas i energipolitiken. Fram till 

1973 låg fokus på energiutbudet medan efterfrågan inte problematiserades 

inom politiken.  

 I oljekrisens spår infördes restriktioner inte bara mot användningen av 

olja, utan även av elektricitet och fjärrvärme. Även om någon elransonering 

aldrig blev aktuell kom dock användningen av el att begränsas i och med att 

det inrättades förbud mot elvärme i bland annat garage, obebodda fritidshus, 

lager och motorvärmare.204 Förbuden gällde dock endast under vintern 1974 

och sammanföll med bränsleransoneringen, vilken innebar att villor tilldela-

des 75 procent av normalförbrukningen av olja. Även fjärrvärmen ransonera-

des; tilldelningen var där 79 procent av normalförbrukningen.205 Även om för-

buden och ransoneringarna endast gällde en kortare tid kan de ha haft mer 

långtgående effekter. I en utvärdering av restriktionerna gällande el uppskatt-

tas att endast 25 procent av den minskade elförbrukningen kan tillskrivas  

restriktionerna. Den resterade minskningen ansågs istället bero på att  

hushållen gjorde frivilliga insatser, det vill säga att hushållen medvetet  

sparande in på användningen av el. Informationskampanjerna har därmed 

fått både mer tyngd och genomslag tack vare restriktionerna eftersom kombi-

nationen av de båda har höjt hushållens medvetenhet.206  

 1970- talet blev således en brytpunkt i synen på energi. Det var efter den 

stora uppståndelsen inför hotet om en akut energiförsörjningskris under det 

första kvartalet av 1974 hade lagt sig som även intensiva debatter om energi-

politikens mål och medel kom igång på allvar, och i detta sammanhang  

spelade även FoU-frågor en central roll. Centralt behandlas frågorna bland 

annat i den Statliga Energikommittén, som tidigt (1974) inventerade vilka  

områden som lämpades för statligt stöd genom utredningen ”Energiforsk-

ning” som presenterades i fem volymer. Riktlinjerna för energiforskning och 

utveckling lades sedan fast i riksdagens energipolitiska beslut i maj 1975.207  

Det energipolitiska beslutet 1975 var den första i en rad många  

energipolitiska beslut.  

                                                             
204 NUTEK (1993), s 12.  
205 NUTEK (1993), s 16.  
206 NUTEK (1993).  
207 Prop. 1975:30, Bergquist m.fl. (2013) 
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 I propositionen lades Energiforskningsprogrammet ”Energiforskning” 

fram, vilket som forskningsprogram var unikt i den svenska teknikpolitiska 

historien givet att stöd utgavs till ett visst område (energi). Programmet var 

även unikt i termer av storlek och grad av interaktion mellan olika aktörer och 

institutioner. Fem olika statliga myndigheter blev ansvariga för olika delar av 

Energiforskningsprogrammet: Styrelsen för teknisk utveckling (STU),  

Transportdelegationen (TFD), Svenska Byggforsknings-området (BFR),  

Nationella Energiadministrationen (NEA) och Energiforskningsnämnden 

(EFN). Programmet var treårigt och hade som grundläggande syfte att på 

längre sikt förändra energikonsumtionsmönstret och på kortare sikt förbättra 

effektiviteten i redan existerande energisystem. Budgeten låg initialt på 366 

miljoner kronor men redan 1976 utökades dock budgeten av den nya koalit-

ionsregeringen till 415 miljoner kronor.208 

 Det första åtgärdspaketet hade dock en relativt kort tidsram och hade 

som mål att minska bostadssektorns energikonsumtion med 0,75 procent per 

år, mellan åren 1975 och 1985.209 Grunden för detta var bedömningen att flera 

åtgärder kunde göras med relativt små insatser i redan befintlig bebyggelse. 

Dessa åtgärder kom i första hand att innebära statligt stöd och bostadslån för 

tilläggsisolering av ytterväggar och vindar, installation av 3-glasfönster samt 

nya värmeinstallationer och då i första hand med elektricitet.210  

Sammantaget innebar detta att hushållen kom att bli föremål för en synnerli-

gen omfattande detaljstyrning.211  

 Sammantaget innebar detta att energi- och bostadspolitiken kom att bli 

betydligt mer sammanflätade än de varit tidigare.  Därtill kom nya frågeställ-

ningar om energieffektivitet och energibesparing att inkluderas i energipoliti-

ken. Det innebär även att det är efter 1973 som hushållen får en allt större roll 

i energipolitiken. Nedan beskrivs därför utvecklingen av bostadspolitiken 

fram till 1973, innan utvecklingen av energipolitiken efter 1973 behandlas.  

 

4.3 Bostadspolitikens utveckling fram till 1973 – från 
sanitets- och hälsoproblem till välfärdsfråga 

Precis som energipolitiken har bostadspolitiken formats och omformats 

under 1900-talet. Det finns dock stora skillnader mellan hur bostads- och  

energipolitiken har handlagts av regering och riksdag. Eftersom bostadsmark-

naden är så mångfacetterad med många aktörer behövs andra styrmedel än 

de som kan användas inom energisektorn. Bostadssektorn påverkas också till 

                                                             
208 Regeringen bestod av representanter från Centerpartiet, Moderaterna och Folkpartiet. Statsminister i regeringen var 

Centerpartiets partiledare Thorbjörn Fälldin 
209Prop. 1975: 30, bilaga 2, s 2.   
210 Prop. 1975: 30, bilaga 2.   
211 Vedung (1982), s. 33.  

http://sv.wikipedia.org/wiki/Centerpartiet
http://sv.wikipedia.org/wiki/Moderaterna
http://sv.wikipedia.org/wiki/Folkpartiet
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sveriges_statsminister
http://sv.wikipedia.org/wiki/Thorbj%C3%B6rn_F%C3%A4lldin
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stor del av finans- och penningpolitiken eftersom räntenivåer, skatter och 

möjligheter till lån påverkar bostadsbyggandet. Den har även bitvis varit en 

del i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Därmed skulle det bli synnerligen 

komplext att försöka utkristallisera en ren bostadspolitik och klargöra hur  

bostadsmarknaden har påverkats av denna. Syftet med framställningen nedan 

är istället att identifiera de generella dragen i bostadspolitiken och hur man 

med politiska medel försökt att komma till rätta med utmaningarna att för-

bättra för hushållen. Även i den här texten kommer en kronologisk periodise-

ring att användas.   

 

4.3.1 Uppbyggnadsfasen, 1917-1935 

Fram till början av 1900-talet var bostadsfrågor i första hand en fråga för kom-

munerna och fattigvården.212 En djup och varaktig bostadskris som kulmine-

rade under första världskriget initierade ett statligt ingripande på bostads-

marknaden. År 1917 avsattes 4 miljoner kronor för produktionen av små  

lägenheter inom storstadsområden och kan därmed ses som startskottet på 

vad som skulle utvecklas till en modern bostadspolitik. Det infördes även stat-

liga hyresregleringar för att dämpa de skenade bostadskostnaderna.213 De 

första nationella riktlinjerna kom främst att reglera hyressättningen och 

 ekonomisk stöd för nyproduktion.214 Bostadskrisen var i första hand ett 

stadsproblem och berörde inte nämnvärt landsbygden, vilket till stor del be-

rodde på en snabb urbanisering och en alltför låg nyproduktion.215   

 Under 1930-talet kom bostadspolitiken att påverkas av den framväx-

ande socialpolitiken. Detta fick till uttryck att levnadsstandard och välbefin-

nande blev en del av de nationella riktlinjerna för bostadsbyggande.216  

Bostadsbyggande kom även att inkorporeras med de arbetsmarknadspolitiska 

åtgärderna och sågs som ett sätt att även komma till rätta med arbetslösheten. 

Ett annat särdrag för den nya bostadspolitiken under 1930-talet var dess lång-

siktighet. Målen var inte som på 1920-talet att komma till rätta med en akut 

bostadsbrist, utan tar istället steget mot att bli ett permanent och långsiktigt 

policyområde. En annan stor förändring var att intresset för bostadens kvali-

tet ökade. Bland annat ville man förbättra bostadsstandarden på landsbygden 

och bygga större bostäder i städerna.217  

 Efter 1935 blev bostadspolitiken betydligt mer omfattande och långt-

gående än vad den tidigare varit. Detta eftersom den syftade till att stödja hela 

                                                             
212 Fälting beskriver exempelvis hur egna hems-frågan drevs i riksdagen, men verkställdes på kommunal 

nivå redan från 1904. Fälting (2001). 
213 SOU 1945: 63, s 26-27, 29. 
214 SOU 1945:63, s 25. 
215 Ibid.  
216 Ekdahl och Gustavsson (1948) s. 11. 
217 SOU 1945: 63, s 83-86. 
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landet på en allmän nivå. Behoven var förvisso olika mellan landsbygden och 

städer men ambitionen var att med hjälp av lån och subventioner bygga bort 

dessa skillnader.218 Därmed hade man gått ifrån 1920-talets bostadspolitik 

som i första hand syftade till att bygga enkla nödboenden i form av baracker 

till att ha mer långtgående planering för en förbättrad boendestandard.  

Att förbättra bostadsförhållandena skulle dock ta tid då det årliga tillskottet 

som mest motsvarande cirka tre procent av beståndet.219 Något som förmod-

ligen ytterligare förstärkte behovet av statlig långsiktighet för bostadsmark-

naden. I och med att bostadspolitiken nu blev inriktad på att påverka levnads-

standard, storlek på boendet och bostadens utrustning (i första hand badrum 

och rinnande vatten) innebar det i praktiken att även hushållens energikon-

sumtion indirekt påverkades av bostadspolitiken. Rinnande vatten, badrum 

och tvättstugor var i första hand rent sanitära frågor och den politiska viljan 

att komma bort från ”Lort-Sverige”. Med en större bostadsyta som behövde 

värmas, och med vatten som behövde pumpas och värmas ökade hushållens 

energibehov, även fast energifrågan är synnerligen frånvarande i bostadspoli-

tiken under den här perioden. Under bostadspolitikens första fas, från 1917 

till 1935 går bostadspolitiken från att vara en kortsiktig engångsinsats till att 

bli ett etablerat policyområde med en långsiktig handlingsplan.  

 

4.3.2 De stora projekten, 1936-1973 

Under slutet av 1930-talet gick det svenska bostadsbyggandet på högvarv och 

nyproduktionen var betydligt större än tidigare. Det kom dock inte att hålla i 

sig särskilt länge på grund av andra världskrigets utbrott. Efter 1939 sköt  

priserna på byggmaterial i höjden och nyproduktionen av bostäder stannade 

nästan av helt i Sverige. Åren 1939/1940 var nyproduktionen endast en tion-

del av vad den var 1938.220 En ny och fördjupad bostadskris var därmed på 

uppsegling. Olika krisåtgärder, ofta i form av gynnsamma lån, utfärdades  

under krigsåren, vilket hade viss effekt, men nyproduktionen av bostäder var 

likväl betydligt lägre under krigsåren än den varit under mellankrigsåren.221  

Efter andra världskrigets slut fortsätter bostadspolitiken att gå mot en mer 

allmän riktning. Istället för enskilda och smala punktinsatser är det breda 

satsningar för att höja bostadsstandarden genom att verka för större och 

bättre utrustade bostäder.  

 Efter andra världskrigets slut ökade nyproduktionen igen och nya  

system för statliga lån kombinerades med att en ny syn på planeringen av  

bostadsbyggandet började växa fram. Denna karakteriserades främst av en 

                                                             
218 Ibid. s 192.  
219 Ibid. s 15-18. 
220 Ibid. s 180-182. 
221 SOU 1945: 63, s 202.  
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långsiktighet och en ökad tilltro till vikten av planering och statens inbland-

ning på bostadsmarknaden.222 Trångboddheten var fortfarande ett problem 

då cirka 40 procent av samtliga bostäder i Sverige fortfarande bestod av ett 

rum och kök.223 Satsningen på större lägenheter började dock succesivt ge  

resultat, vilket framkommer i figur 4-1.  

 
Figur 4-1 Antal lägenheter efter storlek, 1920-2010, log skala.  

 
 

Källa: SOS Folk och bostadsräkningarna 1920, 1933 1945, 1960, 1965, 1970, 1975, 1980, 1985 och 

1990; SOS, Årliga bostadsundersökningar 1995-2010. 

 

Som figur 4-1 visar var majoriteten av lägenheterna i Sverige fortfarande ett 

rum och kök 1940, men antalet större lägenheter ökade markant mellan åren 

1930 till 1950. Efter 1975 hör istället ett rum och kök till den minst förekom-

mande boendeformen. Normalstorleken har istället blivit två eller tre rum  

och kök. 

 De finansieringsformer, stöd och subventioner som initierades efter 

andra världskrigets slut kom därefter att vara rådande i närmare 20 år och det 

är först under slutet av 1960-talet som bostadspolitiken började omformule-

ras.  Även om nyproduktionen ökade och bostäderna blev större räckte det 

dock inte till för att mätta efterfrågan. I och med att Sveriges industri  

                                                             
222 Fälting (2001), s 120-125.  
223 Davidson (1994), s 91. 
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expanderade i snabb takt ökade lönerna och arbetarhushållen fick möjlighet 

att efterfråga större bostäder nära industriorterna. Detta ledde till en mer eller 

mindre akut bostadsbrist i storstäderna under hela 1950-talet, trots en mer 

aktiv bostadspolitik som var utbudsorienterad.224  

 Den rådande bostadsbristen ledde till att planerna för Miljonprogram-

met växte fram under 1960-talets första hälft. Programmet syftade till att  

producera 1 miljon lägenheter mellan åren 1965-1974 för att därigenom 

komma till rätta med bostadsbristen och den fortfarande utbredda bristande 

bostadsstandarden.225 Maximalt två vuxna per rum, kök ej inräknat, sattes 

som mått för att komma ifrån trångboddheten och för att öka boendestandar-

den.226 Målsättningen kan förmodligen förklara varför antalet lägenheter med 

fyra rum och kök ökade påtagligt från början av 1960-talet, vilket är tydligt i 

figur 4-1. Återigen innebar detta att bostadspolitiken ökade behovet av energi 

då mer yta behövde värmas.  Efter 1970 förefaller det som att åtgärderna  

började få önskvärd effekt. Omflyttningen ökade och bostadsköerna minskade 

markant. Nyproduktionen av lägenhetskomplex minskade, samtidigt som 

byggandet av villor tilltog.227 I figur 4-2 visas produktionen av småhus och 

lägenheter mellan 1938 och 2011. Det framgår tydligt att produktionen av 

 lägenheter har varit helt dominerande mellan åren 1938 till 1971. Under 

1960-talet började dock antalet småhus att öka, samtidigt som antalet lägen-

heter minskade markant efter 1971. Detta resulterade i att antalet nyproduce-

rade småhus översteg antalet producerade lägenheter mellan åren 1974 till 

1983. Därefter föll de båda boendeformerna i en betydligt mer likartad  

utveckling och följde varandra tämligen väl från 1983 till 2011. Antalet nypro-

ducerade lägenheter var under dessa år alltid fler än småhusen, men skillna-

den är betydligt mindre än den var mellan åren 1938 till 1971.  

 

                                                             
224 Sandberg och Ståhl (1976). 
225 Johansson och Karlberg (1979), s 21-33.  
226 Davidson (1994), s 91.  
227 Johansson och Karlberg (1979),s 65.  
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Källa: Boverket, SCB/nybyggande av bostäder, FoB 1960.228  

 

I en jämförelse mellan de två perioderna, uppbyggnadsperioden 1917 till 1935, 

samt perioden för de stora projekten 1935 till 1971, finns det en stor likhet, och 

en stor avvikelse. Likheten är att de båda perioderna karaktäriseras av en  

önskan om expansion och utbyggnad. Det är i första hand nyproduktionen 

som står i fokus. I den andra perioden inkluderades även levnadsstandard och 

bostadens utrustning i form av avlopp, rinnande vatten och centralvärme.  

Den stora skillnaden är synen på statens roll på bostadsmarknaden.  

Under uppbyggnadsperioden är den statliga inblandningen ett resultat av en 

akut kris och ses som en kortsiktig åtgärd. Efter 1935 skiftar bostadspolitiken 

till att bli mer långsiktig samt att bostadsstandard och sanitet blir ett stående 

inslag i bostadspolitiken.  I och med olje- och energikrisen under början av 

1970-talet kom bostadspolitiken att omstruktureras och bli en del av energi-

politiken. Sverige hade haft en lång expansiv energipolitik som i första hand 

syftade till att förse de olika samhällssektorerna med billig och tillförlitlig 

                                                             
228 Före 1949 är uppgifterna om fördelningen mellan småhus och lägenheter mycket knapphändiga då sta-

tistiken över bostadsbyggande inte delades upp mellan småhus och flerbostadshus. Den streckade linjen i figur 

5-3, för åren 1938-1948, är beräknad utifrån antagandet att småhusandelen av det totala byggande är 37, 3 

procent vilket var småhusandelen av beståndet under perioden 1941-1950 enligt FoB 1960. 
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energi, framförallt industrin. När energikrisen och de kraftigt stigande olje-

priserna blev ett faktum uppstod behovet av att snabbt kunna bromsa energi-

förbrukningen i allmänt, och komma ifrån oljeberoendet i synnerhet, för att 

därefter på sikt växla till inhemska energikällor och trygga tillgången av el.229 

Därmed kom Sverige att gå in en omstruktureringsperiod som för hushållens 

del innebar att energi- och bostadspolitiken i mångt och mycket kom att bli 

sammanflätad. Den omstruktureringsperiod som i det följande beskrivs inne-

håller således delar av båda dessa politikfält.   

 

4.3.3 Omstruktureringsperioden, 1973-1990 

När energikrisen var ett faktum under början av 1974 kom hushållen att bli en 

tacksam sektor för energibesparande åtgärder. Detta eftersom den stod för 

närmare 30 procent av landets energiförbrukning, men utan att det bidrog till 

samhällsekonomin på det vis som den viktiga och internationellt konkurrens-

utsatta exportindustrin gjorde. Således fördes resonemanget att hushållen 

kunde bära en stor del av ansvaret för att minska energikonsumtionen, utan 

att det skulle skada landets ekonomi.230 Detta innebar nya krav på energibe-

sparande åtgärder som riktades specifikt mot hushållen. Det innebar att den 

expansiva fas som både energi- och bostadspolitiken haft under 1900-talet nu 

istället kom att omorienteras till att bli, som tidigare nämnts, inriktad på  

besparing och effektivisering. Utifrån vad som framkommit så här långt  

gällande energi- och bostadspolitiken förefaller det som att energieffektivise-

ring i första hand har varit förknippat med ett mer effektivt nyttjande av be-

fintliga energikällor och inte för att spara energi, något som även Lundgren 

noterat.231 Det innebar att det fanns utrymme för att relativt enkelt öka  

hushållens energieffektivitet genom förbättrad isolering och byten av glas,  

vilket ansågs vara snabba och kostnadseffektiva åtgärder för att snabbt 

bromsa hushållens och därmed landets energiförbrukning.232 Reformerna 

riktade mot hushållen innefattade därmed två övergripande åtgärder. Dels 

skulle hushållen byta bort oljan för uppvärmning till fördel för el och fjärr-

värme. Dels skulle hushållen bli mer energieffektiva genom bättre isolering 

och energibesparande åtgärder inom hemmet. Målen skulle uppnås genom 

riktade skatter gentemot olja för att förmå hushållen att byta till el och fjärr-

värme samt stödåtgärder för energibesparande åtgärder inom bostads- 

beståndet.233  

 Stödåtgärderna innebar subventioner eller bidrag som kunde uppgå till 

35 procent av kostnaden, och som kunde sökas av både småhusägare såväl 

                                                             
229 Ds 1977:16. 1:1  
230 Vedung (1982).  
231 Lundgren (1978), s 35-36.   
232 NUTEK (1993).  
233 Ibid. s 29. 
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som av fastighetsägare av flerbostadshus. Det gavs även möjligheter till att få 

förmånliga lån för att förbättra bostadens energieffektivitet. Ett exempel som 

vittnar om hur prioriterad frågan var vid den här tidpunkten är att det bland 

annat var möjligt för hushåll med låga inkomster att få räntefria lån för  

energiförbättrande åtgärder.234     

 Bland annat ändrades byggnadsstadgan genom att bostadens energi-

hushållning skrevs in som ett av de områden som fodrar särskild hänsyn vid 

nyproduktion, samt att nyproduktionen ska uppföras så att den möjliggör god 

värmehushållning.235 I och med Svensk byggnorm, SBN -75, introducerades 

en rad nya krav för nyproduktionen av byggnader som syftade till att reducera 

energiåtgången. De största förändringarna gällde främst kraven på värme- 

isolering av fasaden, men förändringen ställde även krav på värmeåtervinning 

i ventilationssystemen och placeringen av fönster för värmeinsläpp.236  

Bostadshus som uppfördes utifrån de skärpta kraven beräknades kunna  

halvera bostadens energiförbrukning, men regleringarna höjde även  

produktionskostnaden med cirka fem procent.237 Med ökade krav och regle-

ringar på nyproduktionen ökade även det statliga behovet av kontroll av  

bostadsmarknaden för att säkerställa att reformerna införlivades. Därmed 

blev det krav på att en energideklaration bifogades med bygglovsansökan och 

det ställdes större krav på inspektioner av värmeanläggningar och sotning.238   

Integrationen mellan bostadspolitiken och energipolitiken blev, som flera 

gånger hittills påvisats, stegvis alltmer omfattande. 

 År 1975 förefaller därmed ha varit en mental brytpunkt inom energi-

politiken då den ställdes om från att ha varit utbudsorienterad till att istället 

bli inriktad mot energibesparing. Energipolitiken kom därmed att omfatta 

inte bara tillförseln av energi, utan även förbrukningen. Många av de åtgärder 

som initierades 1975 berörde dock i första hand forskning och kunskaps- 

utveckling, samt till viss del subventioner för bostäder. I början av 1980-talet 

och i efterdyningarna av OPEC 2 krävde situationen en mer handfast styrning.  

 Även om Sverige, på grund av sitt stora oljeberoende, hade drabbats 

hårt av de två oljekriserna var situationen ansträngd i de flesta västeuropeiska 

länderna. Inom OECD hade alla ett intresse av att förbättra energihushåll-

ningen och minska oljeimporten, framför allt från mellanöstern. Genom IEA 

hade Sverige ett löpande utbyte av information, teknikutveckling och samar-

betsprojekt.239 Sveriges strävan mot bättre energihushållning och minskad  

oljeimport kan därmed inte ses som en isolerad företeelse. Även om Sverige 

var ett av de länder som drabbats hårdast av de kraftiga prishöjningarna för 

                                                             
234 Ds 1977:16. 1:21–22. 
235 Ds 1977:16. 1:25. 
236 Ibid. 1:26 
237 Ibid. 1:27 
238 Ibid. 1:29-30 
239 Prop. 1980/81: 90, s 46.  
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olja var även de övriga europeiska länderna intresserade av att minska sitt  

oljeberoende. År 1970 stod oljan för 77 procent av Sveriges energitillförsel. År 

1990 hade andelen sjunkit till 43 procent.240  

 I och med den andra oljekrisen 1979 ökade oljepriset markant vilket  

resulterade i att riksdagen ställde upp som mål att oljans andel av energi- 

användningen skulle minska till 40 procent av landets energiförsörjning fram 

till år 1990.241 1981 års energiuppgörelse omfattade samtliga sektorer, och där 

stort fokus lades på industrin och energisektorn, men även hushållen fanns 

med i de planerade energibesparingarna. Hushållens största energiförbruk-

ning gick till uppvärmning som uppskattades stå för närmare 85 procent av 

hushållens energiförbrukning år 1975.242 De ändringar som gjordes 1975 i och 

med de nya kriterierna i plan- och bygglagen påverkade i första hand bara  

nyproduktionen, vilket är en ytterst liten del av den totala bostadsstocken. 

Därför fodrades större satsningar på energibesparande åtgärder för befintliga  

bostäder för att därigenom minska hushållens energibehov.243 Medlen för att 

uppnå detta var subventioner och lån som syftade till energibesparing, men 

även en energiomställning från olja till el, och på sikt fjärrvärme. Reformerna 

ansågs kunna finansieras genom att öka skatten på olja.244 

 Energiuppgörelsen 1981 får därmed anses vara en realisering av den 

energipolitik som inleddes år 1975. I kapitel tre kunde vi se att själva effekten 

på energikonsumtionen av den första oljekrisen 1973 var tämligen begrän-

sade. Ökningen av energiförbrukningen stannade av och oljekonsumtionen 

gick ned något, men det var ingen dramatisk minskning. Den stora föränd-

ringen ägde rum under början av 1980-talet då hushållens oljekonsumtion 

minskade mycket snabbt.  Inför 1985 års energipolitiska beslut hade förhål-

landevis lite av de yttre faktorerna förändrats. Oljepriset låg kvar på ungefär 

samma nivå som det hade gjort år 1981. Däremot hade landets energi- 

förbrukning förändrats markant, både i volym och energislag. Den totala  

energiförbrukningen hade gått ner från närmare 400 TWh/år till 350 

TWh/år. Oljeförbrukningen hade minskat, men ansågs fortfarande vara på en 

alltför hög nivå.245 Frågan var vad som skulle kunna ersätta oljan. Elförbruk-

ningen hade ökat kraftigt till följd av att den började användas för uppvärm-

ning. För en övergångsperiod sågs inte detta som något problem, men i och 

med att kärnkraften på sikt skulle avvecklas skulle det i längden inte vara  

möjligt att ha samma höga elkonsumtion. Istället skulle elanvändningen 

komma att begränsas till områden där den inte kunde ersättas med något  

                                                             
240 Olsson (1993), s 230.  
241 Ibid. s 232.  
242 SOU: 1980: 43, s 37.   
243 Prop. 1980/81: 90. s 44-45.  
244 Prop. 1980/81: 90. s 79 ff.  
245 Moberg (1987), s 117-118. 
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annat, till exempel inom tillverkningsindustrin, spårbunden trafik eller hus-

hållsel.246 För att ersätta det kommande bortfallet av kärnkraftverken, samt 

ytterligare minska oljeberoendet ansågs fjärrvärmen vara det bästa energi- 

systemet eftersom det hade potential att leverera så pass stora kvantiteter 

energi. Fjärrvärmenätet hade dock växt långsammare än beräknat, vilket 

medförde att energibehovet till stor del täckets av spillvärme och eldningen av 

sopor. Att energibehovet relativt lätt kunde täckas torde ju vara goda nyheter, 

men sågs faktiskt som ett problem. Detta berodde på att man ville se att en 

större andel av fjärrvärmen producerades i värmekraftverk, för att dessa på 

sikt skulle kunna bidra till att ersätta bortfallet av el som avvecklingen av kärn-

kraftverken skulle medföra.247 

 Så långt är skillnaderna mellan 1981 års energiuppgörelse och den från 

1985 relativt små, men det fanns områden där skillnaderna var betydligt 

större. Detta gällde främst kol som i början av 1980-talet hade lyfts fram som 

en användbar pusselbit i arbetet med att komma ifrån oljeberoendet.   

Nu konstaterades istället att användning av kol inte låg i linje med  

energipolitikens övergripande linje, det vill säga att minska importberoendet 

genom förbättrad energihushållning och ett mer omfattande nyttjande av  

inhemska bränslen. Däremot behövde behoven av kol tillgodoses och Sverige 

ansågs likväl behöva en aktiv kolpolitik.248 1985 års energiuppgörelse bjöd  

således på relativt få nyheter och förefaller till stor del ha lutat sig mot den 

linje som stakades ut år 1981. Det är dock tydligt även utifrån denna tämligen 

summariska sammanställning att det fanns uppenbara problem med hur den 

svenska energiförsörjningen skulle se ut i framtiden och hur de motstridiga 

målen skulle mötas. Att avveckla de just uppstartade kärnkraftsreaktorerna 

och samtidigt minska oljeanvändningen utan att någon klar bild av vad detta 

energibortfall skulle ersättas med ter sig inte som någon nämnvärt realistisk 

plan.  Dessa motsättningar kom att följa med energipolitiken in i 1990-talet 

och 1991 års energiuppgörelse innan knuten kunde börja lösas.  

 

4.3.4 Det energipolitiska dilemmat, 1991-2008 

Efter folkomröstningen om kärnkraften år 1980 hamnade den energipolitiska 

debatten i en låsning. Om och hur kärnkraften skulle avvecklas kom att 

överskugga den övriga energidebatten i riksdagen. Problemframställningen 

inom energipolitiken utgick ifrån en avveckling av kärnkraften, att minska  

oljeberoendet och utvecklingen av förnyelsebara bränslen.249 Valet 1988 kom 

att domineras av miljöfrågor och den framtida energiförsörjningen, och det 

var valåret när Miljöpartiet kom in i riksdagen. År 1988 beslutades att två av 
                                                             
246 Moberg (1987), s 118.  
247 Ibid. s 19.  
248 Ibid. s 122.  
249 Kall (2011), s 143.  
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Sveriges kärnreaktorer skulle avvecklas fram till 1996 och det sattes även ett 

koldioxidtak för det svenska energisystemet.250 Dessa två beslut, i  

kombination med det tidigare förbudet att bygga ut älvarna, försatte det fram-

tida svenska energisystemet i ett svårt dilemma. Två reaktorer skulle stängas 

och oljeberoendet skulle minska. Men bortfallet av dessa två energikällor 

kunde inte ersättas av vattenkraft, det kunde inte heller ersättas av kolkraft i 

och med koldioxidtaket, och de inhemska förnyelsebara energikällorna var 

alltför otillräckliga. Det var med dessa tämligen uppenbara motsättningar 

inom energipolitiken som Sverige gick in 1990- talet.  

 År 1990 kallade den dåvarande statsministern, Ingvar Carlsson, de  

övriga partierna till överläggning för hur den framtida energipolitiken skulle 

utformas. De ramar och mål som hade fastslagits under 1980- talet kunde inte 

uppfyllas och därför föreslogs en uppluckring av koldioxidtaket, samt att riva 

upp 1988 års beslut om att stänga två reaktorer. Lösningen blev  

blocköverskridande då Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet 

enades om att riva upp besluten från 1988. Således kom 1991 års energiupp-

görelse att sätta tonen för 1990-talets energipolitik.251 Detta innebar att det 

övergripande målet var att föra en trovärdig och hållbar energipolitik genom 

säkra tillgången på el till internationellt konkurrenskraftiga priser. Uppgörel-

sen kan därmed till viss del ses som en återgång till den tidigare  

energipolitiken eftersom det i första hand var behovet av att säkra utbudet av 

energi som låg i fokus. Dessutom fanns det inte längre något satt datum för 

när kärnkraften skulle börja avvecklas.252 Av den förnybara energin var det 

främst biobränslen som ansågs ha potential att kunna medföra ett betydande 

tillskott till energisystemet. 1991 års energiuppgörelse innebar även att det 

åter igen blev möjligt att diskutera kärnkraftens framtid och dess varande eller 

icke varande. Under 1980- talet hade inte detta varit möjligt eftersom  

positionerna var låsta och inställda på att kärnkraften skulle avvecklas.253 

 År 1995 kom utredningen Omställningen av energisystemet.254 Denna 

slog återigen fast att det viktigaste målet med energipolitiken är att den är tro-

värdig och långsiktig, vilket i praktiken innebar att det inte var aktuellt med 

en avveckling av kärnkraften under den närmaste tiden. Men det som kanske 

är mer intressant med utredningen är hur problemet för energipolitiken  

börjar omformuleras. Klimatfrågan lyfts fram som ett allt större problem som 

måste adresseras, och detta främst genom att minska på koldioxid- 

utsläppen.255 Om kärnkraften ersattes med fossila bränslen skulle det inne-

bära en betydande ökning av koldioxidutsläppen. I praktiken innebar det att  

                                                             
250 Ibid. s s146. 
251 Prop. 1990/91: 88 
252 Ibid.  
253 Kall (2011), s 150. 
254 SOU 1995:139 
255 Ibid. s 317-319. 
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kärnkraftens position inom energipolitiken nu hade flyttats från att vara farlig 

till att vara ett miljövänligt alternativ, åtminstone klimatvänligt.  

 År 1996 blev Göran Persson Socialdemokraternas partiledare och tillika 

ny statsminister. Även om dilemmat med energipolitiken inte längre var akut, 

så kvarstod miljöproblematiken kopplad till miljöfrågan likväl. Dels förutsat-

tes att regeringen skulle hålla löftet om att resultatet av folkomröstningen 

1980 skulle respekteras. Och andra sidan behövde detta sättas i relation till 

energikommissionens bedömning om att kärnkraften inte bör avvecklas till år 

2010.256 Resultatet blev en mellanväg där man lovade att en reaktor skulle 

stängas före år 1998, som ett första led i nedläggningen. Perssons andra bidrag 

till energipolitiken kom att få stor betydelse för den kommande energi- 

politiska utvecklingen. Med visionen Det gröna folkhemmet skulle Sverige bli 

ett ekologiskt föregångsland. Med hjälp av ny teknik skulle Sverige bli ett  

ekologiskt hållbart samhälle som främjade (grön) ekonomisk tillväxt.257  

Därmed fick den förnyelsebara energin ett erkännande som en framtida  

energikälla. Det gröna folkhemmet gjorde även Sverige unikt internationellt 

sett, då samma vision eller målsättning helt saknades i andra länder.258  

 Ytterligare en av 1990-talets stora energireformer som påverkade  

hushållen var avregleringen av elmarknaden som ägde rum år 1996. Före  

avregleringen var Vattenfall AB prisledande på marknaden och kunde sätta 

ett betydande pristak. Detta berodde på att avgiften för fasta avgifter sattes för 

att uppnå budgetmål, och de rörliga avgifterna skulle täcka marginalkostna-

derna som kunde variera. Syftet med avregleringen var att skapa konkurrens 

mellan flera aktörer på elmarknaden och därigenom öka effektiviteten inom  

produktions- och försäljningsledet. 259  Genom att låta elkonsumenterna få 

välja elleverantör ville man skapa pris- och kostnadspress som skulle vara till 

fördel för konsumenterna. Dessutom innebar avregleringen en avskaffning av 

etableringshinder vilket innebar att det blev enklare för nya företag att  

etablera sig på marknaden. 260 Till följd av sammankopplingen av de nordiska 

ländernas elnät har även medfört att inget av Sveriges idag aktiva kraftföretag 

är stora nog för att själva kunna påverka elpriset i någon större omfattning. 

Det finns dock undantag under vilka svenska kraftföretag kan få ett tämligen 

stort inflytande över elpriset på grund av flaskhalsar i kraftsystemet.261  

 I efterhand har reformen blivit kritiserad för att ha orsakat stigande 

 elpriser. En undersökning av den nordiska elmarknaden menar dock på att 

det i första hand inte är avregleringen som påverkat elprisets utveckling.  

Istället kan prishöjningen tillskrivas en rad externa faktorer som har påverkat 

                                                             
256 Kall (2010), s 186.  
257 Ibid. s 187. 
258 Ibid.  
259 SOU 2002: 7 
260 Brännlund m.fl.(2012).   
261 SOU 2014: 37. Bilaga 2 s 105-106.  
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priset. Dessa är bland annat stigande kolpriser, lägre elproduktion vid de 

svenska kärnkraftverken samt periodvis bristande vattentillgång  

vid kraftdammarna.262 

 I samband med elmarknadsreformen infördes även nya krav på fjärr-

värmeverksamheten. Fram till år 1996 hade fjärrvärmeverksamheten främst 

varit en kommunal angelägenhet och med en prissättning som var baserad på 

självkostnadsprincipen. I och med den nya reformen skulle fjärrvärmen 

 istället bygga på affärsmässiga grunder, vilket ledde till att ungefär 70 kom-

munala fjärrvärmebolag såldes till privata företag.263 I kapitel tre diskuterades 

skillnaden mellan slutna och öppna nätverk, och att en av nackdelarna med 

slutna nätverk är att det i regel endast är en aktör som kontrollerar flödet i 

systemet, vilket innebär att denna aktör får monopol inom sitt system. Det 

svenska fjärrvärmenätet består av flertalet små fjärrvärmemarknader, som 

enskilt utgör en tämligen liten del av det totala systemet. För fjärrvärmens del 

innebär detta att ett enskilt företag står för både produktionen och distribut-

ionen för varje enskild marknad. Detta innebär dock inte att det saknas  

konkurrens, eftersom konsumenten fortfarande kan välja att använda ett  

annat värmesystem om fjärrvärmen anses för dyr, till exempel bergvärme eller 

biobränsle. Det går dock inte att utesluta att fjärrvärmens prissättning har  

påverkats av företagens monopol på de enskilda systemen, och frågan om hur 

konkurrensen kan öka är under utredning.264 

 Under slutet av 1990-talet kom den svenska energipolitiken således att 

i huvudsak behandla hur omställning av det svenska energisystemet skulle se 

ut. Två tydliga linjer utvecklades i och med 1997 års energiuppgörelse. För det 

första skulle reaktor 1 och 2 i Barsebäck stängas. För det andra skulle Sverige 

bli ledande inom miljö- och energiteknik.265 Efter stängningen av Barsebäck 

kom energipolitiken att återigen skifta form, om än inte lika dramatiskt som 

tidigare. Förändringen låg i att den blev betydligt mer kortsiktig och pragma-

tisk eftersom det uppstod ett behov att kunna täcka upp energiförlusten som 

stängningen av Barsebäck medförde. De riktlinjer som fastslogs 1997 kom att 

upprepas i 2002 års energiuppgörelse. Den största skillnaden var inrättandet 

av elcertifikat som ett sätt att skapa ett marknadsanpassat styrmedel som 

skulle gynna förnybara energikällor.266  

 Systemet med elcertifikat bygger på att producenter av grön el får ett 

certifikat som de kan sälja på elmarknaden. Elleverantörer å sin sida blev 

kvotpliktiga att köpa in en viss andel av dessa certifikat, och därmed köpa in 

grön el för kundernas elkonsumtion.267 Poängen med systemet är att skapa en 

                                                             
262 Brännlund m.fl.(2012).   
263 SOU 2014: 37. Bilaga 2 s 98.  
264 SOU 2014: 37. Bilaga 2 s 100 
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egen marknad för biobränslen som inte behöver konkurrera med redan  

etablerade energikällor. Istället skulle dessa bara konkurrera sinsemellan för 

att på så sätt låta marknadskrafterna få avgöra vilket/vilka biobränslen som 

är mest konkurrenskraftiga. Även här finns det en kritik att den som får stå 

för kostnaden är konsumenten. Än så länge går det dock inte att utskilja att  

elcertifikaten skulle haft någon entydig påverkan på elpriset.268 

 

4.5 Sammanfattning och slutsatser   

Avsikten med detta kapitel har varit att översiktligt skildra några av de mest 

centrala energi- och bostadspolitiska besluten och åtgärderna som under 

1900- talet har påverkat hushållssektorns förutsättningar när det gäller ener-

gikonsumtionen. Kapitlet ska alltså inte läsas som en fullständig kartläggning 

och analys av svensk energi- och bostadspolitik. Icke desto mindre kan några 

avgörande slutsatser dras av föreliggande kapitel. Den första slutsatsen vi kan 

dra är att drivkraften och strävan inom energipolitiken förefaller ha varit att 

göra landet oberoende av importerade energikällor. Detta har kommit till ut-

tryck både i ambitiösa vattenkraftsprojekt, så väl som i den svenska linjen med 

inhemsk uranbrytning och kärnkraftsreaktorer baserade på svensk teknik. 

Men det finns även exempel på mer begränsade insatser som till exempel att 

effektivisera den egna vedproduktionen. Inställningen är genomgående för 

hela den studerade perioden och har motiverat satsningarna på inhemska 

energikällor. Den första större satsningen var vattenkraften som började  

planeras under den första perioden, åren 1902 till 1945. Efter andra världs-

krigets slut sågs istället kärnkraften som Sveriges framtida, huvudsakliga,  

energikälla. När det inte längre var möjligt av politiska skäl att bygga ut kärn-

kraften kom istället biobränslen och andra förnyelsebara bränslen att bli de 

framtida, inhemska, energikällorna.    

 En annan intressant detalj att notera gällande energipolitiken är för-

skjutningen mellan det politiska initiativet och den faktiska handlingen.  

Under den första perioden var den politiska diskussionen i första hand inrik-

tad mot vattenkraftsbygget samt byggandet av stamnätet. Arbetet med dessa 

påbörjades förvisso under perioden, men de största dammprojekten skedde 

först efter andra världskrigets slut och det var även då som stamnätet helt fär-

digställdes. Huvuddragen för den ”svenska linjen” drogs under början av 

1950-talet, men när de första reaktorerna togs i drift i början av 1970-talet var 

energipolitiken i stället inriktad på energibesparingar och att bromsa  

oljeimporten. En annan detalj värd att notera är att samtliga kärnkraftverk 

inte hann färdigställas innan dess avveckling hade börjat diskuteras.  
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 Fram till den första oljekrisen är hushållen förhållandevis osynliga 

inom energipolitiken. De stora satsningarna på vattenkraften,  

stamlinjebyggandet och kärnkraften görs utifrån andra sektorers intressen, 

främst industrins. Som vi kunde se i kapitel tre har hushållen likväl kunnat 

dra nytta av utvecklingen och har successivt blivit uppkopplade mot elnätet, 

även om det dröjde fram till 1940-talet innan hela Sverige kunde anses vara 

elektrifierat. En intressant iakttagelse är att hushållen har växlat över till de 

energikällor som inte har diskuterats inom energipolitiken. Under mellan-

krigstiden stod stenkolet för den största förändringen av hushållens energi-

konsumtion, men den stod inte i centrum för den energipolitiska planeringen, 

som vid den tidpunkten var inriktad på elektricitet och vattenkraft. Detsamma 

kan sägas om hushållens andra energiomställning: från stenkol till olja. När 

energipolitiken planerade atomkraft köpte hushållen olja. En förklaring till att 

kol och olja inte behandlas på samma sätt som elproduktionen och dess dis-

tribution kan vara skillnaderna i infrastruktur. Både kol och olja är öppna  

system som bygger på löst knutna nätverk, det vill säga de kan nyttja redan 

befintlig infrastruktur som vatten- eller landvägar. Denna kräver betydligt 

mindre planering än den infrastruktur som slutna system kräver, som el  

och fjärrvärme.  

 Efter oljekrisen blev hushållen plötsligt huvudaktörerna inom energi-

politiken. Det var hushållen som skulle spara, energieffektiviseras och omgå-

ende byta bort oljan till fördel för i första hand el och sedermera fjärrvärme. 

Fram till början av 1970-talet hade hushållen kunnat dra nytta av den expan-

siva och utbudsorienterade energipolitik som förts, även om den i första hand 

var riktad mot andra sektorer som industri- och transportsektorn.  

 Bostadspolitikens utveckling har varit något mer otydlig än energipoli-

tikens. Till att börja med var det under början av 1900-talet oklart huruvida 

det överhuvudtaget skulle finnas någon nationell bostadspolitik. Det statliga 

ingripandet blev framtvingat på grund av svår bostadsbrist och osunda bostä-

der under första världskriget. Detta sågs dock som en kortsiktig krisåtgärd på 

grund av extraordinära omständigheter. När den akuta krisen var avhjälpt 

skulle inte staten längre blanda sig i bostadssektorn. Det dröjde således fram 

till år 1935 innan bostadspolitiken etablerades som ett bestående politik- 

område. Inom energipolitiken har vi däremot inte kunnat se något ifrågasät-

tande om huruvida det är statens roll att blanda sig i energisektorn. Under 

1940-talet blev bostaden en del av det svenska folkhemsbyggandet och  

bostadspolitiken kom att bli mer långsiktig. Förbättrad sanitet och minskad 

trångboddhet är två återkommande mål. I praktiken innebar detta större  

bostäder och förbättringar i form av rinnande vatten i bostaden och anslut-

ning till elnätet. Bostadspolitiken var således även den expansiv, och de allt 

högre kraven på boendestandarden innebar att energibehovet ökade för att 

hushållen skulle kunna nyttja boendetjänsten.  
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 I början på 1970-talet blev bostads- och energipolitiken integrerade 

med varandra i och med målet att hushållen skulle bli mer energieffektiva. 

Kopplingen mellan bostaden och energibehov hamnande i fokus då det var i 

anslutning till bostaden, främst i fråga om uppvärmning, som hushållen skulle 

spara energi. Genom förbättrad isolering och nya fönster skulle hushållen 

snabbt kunna begränsa energikrisen. Utöver hushållens nya plats inom  

energipolitiken skiljer sig den tredje perioden markant från de två föregående 

gällande tidsförskjutningen. Fram till 1973 var energipolitiken i första hand  

fokuserad på den framtida energiförsörjningen. Under den tredje perioden, 

åren 1973 till 1990, är energipolitiken betydligt mer ”nutidsorienterad”.  

Reformerna gentemot hushållen genomförs med synnerligen kort varsel. 

Även kärnkraften, som är under uppbyggnad under perioden, debatteras fli-

tigt. Det är först efter 1991 och bordläggningen av atomfrågan som energi- 

politiken återigen blickar framåt och blir mer visionär. Sverige ska bli världs-

ledande inom biobränslen. Med egenproducerade energikällor och svensk 

teknik ska det framtida energibehovet täckas. Den sista perioden kan därmed 

ses som en till viss grad återgång till det som var under de två första peri-

oderna. Efter 1991 verkar hushållen dessutom ha tappat den centrala rollen 

som de fick inom energipolitiken i samband med oljekriserna. Det är dock 

sammantaget uppenbart att hushållen ändå har påverkats av den förda politi-

ken efter 1990 eftersom hushållen konsumtion av biobränslen började stiga 

under mitten av 1990-talet.   
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Kapitel 5. Från Lort-Sverige till Folkhem. 
1913-1948 

5.1 Inledning  

Under 1900-talets första decennier var trångboddhet och bristande hygi-
eniska förhållanden ett utbrett problem i Sverige, inte minst i städerna.  
Det var inte ovanligt att sex till åtta personer delade en etta på trettio  
kvadratmeter. Trångboddhetens koppling till bristande folkhälsa hade satt 
spår i lagstiftningen redan i 1874 års brand-, byggnads- och hälsovårdsstadgor 
för vilka kommunerna ansvarade. Frågan lyftes även till statlig nivå under 

1920-talet, men i realiteten var det förhållandevis få insatser som gjordes.269 

Journalisten Ludvig Nordström rapporterade så sent som under slutet av 
1930-talet om de miserabla boendeförhållandena i landet, främst på lands-
bygden. Nordströms radioprogram som resulterade i boken ”Lort-Sverige”, 
fick stor uppmärksamhet och ledde till att debatten om landets bostadssociala 
förhållanden intensifierades.270 Det statliga intresset för hushållet kan  
därmed i första hand ses som en sanitär fråga. Målet att lyfta de svenska  
arbetarhushållen från trångboddheten och smutsen var, som vi kunde se i  
kapitel fyra, ett växande policyområde under 1920- och 1930- talet. Men med 
förbättrad levnadsstandard med rinnande vatten och större bostäder  
behövdes mer energi för att värma bostäderna. Även om arbetet med att skapa 
det moderna svenska folkhemmet inte primärt var drivet av energifrågor kom 
det likväl att påverka hushållens energikonsumtion, samt öka trycket på upp-
bygganden av kraftsystem.   
 Med start i industrialiseringens England från mitten av 1700-talet kom 
stenkolet att successivt bli ett allt viktigare inslag i de europeiska ländernas 
energisystem. Kolet började sitt intåg i det svenska energisystemet kring  
mitten av 1800-talet. För bostadsuppvärmning och hushållens övriga energi-
behov dominerade dock veden ännu år 1913. Flytande bränsle bestod så gott 
som uteslutande av fotogen som användes för belysning.271 I den meningen är 
det klart att hushållens energiomvandling låg efter den snabbare utvecklingen 
inom industrin och transportsektorn.  
 Det första världskriget innebar att kolimporten stördes och kom att  
ersättas med inhemsk ved. Hushållens kolförbrukning var marginell vid den 
tiden, men då industrin behövde ersätta stenkolet med ved ledde det till ved-
brist, som i sin tur drabbade hushållen. Kriget kan därför betraktas som den 
första svenska energikrisen med konsekvenser för hushållen. Världskriget  
påverkade också hushållens konsumtion genom den höga inflationen,  
dyrtiderna, som i princip omfattade alla konsumtionsvaror, inklusive bräns-
len. Importsvårigheterna som kriget ledde till innebar att även fotogen blev en 

                                                             
269 SOU: 1945:63. kap 1. 
270 Nordström (1938).  
271 Olsson (1993), s 213-214. 
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bristvara, något som på sikt bidrog till hushållens elektrifiering, då  
glödlampor kunde ersätta fotogenlamporna.272  
 Kriget följdes i Sverige av en kraftig lågkonjunktur med centrum i  
exportindustrin. En återgång till en fungerande fredsekonomi skedde egentli-
gen först 1923. Resten av 1920-talet var relativt goda, med stigande reallöner 
och hög sysselsättning. Detta varade fram till 1930-talskrisen, som slog fullt 
ut mot Sverige år 1932. Krisen blev dock inte lika djup som i många andra 
länder, mycket tack vare den tidiga och stora devalveringen.273 Trots en högre 
arbetslöshet än under 1920-talet och en svagare tillväxt, klarade sig Sverige  
relativt bra.274   
 Ur ett energiperspektiv slog andra världskrigets avspärrningar hårdare 
mot hushållen eftersom framförallt kolberoendet hade ökat, samtidigt som 
tillgången begränsades kraftigt av kriget. Ransonering och reglerade priser  
förekom ända fram till 1948. Mot denna korta bakgrund kan vi fråga oss hur 
hushållens energikonsumtion förändrades under perioden? 

   Den övergripande trenden under perioden var att hushållens energi-

konsumtion ökade både absolut och räknat per capita. Under 1800-talet före-

faller hushållens energikonsumtion per capita att ha ökat svagt, om man utgår 

från Lindmark och Anderssons skattningar275, och till och med att ha minskat 

om man istället följer Kanders beräkningar.276 Perioden efter det första 

världskriget representerar därför en ny utvecklingsbana.  
 Av kapitel tre framgick även att kolets andel av hushållens energi- 
förbrukning ökade från cirka 10 procent i början av perioden till 40 procent 
år 1948.  Kolandelen ökade också snabbare i bostadssektorn jämfört med den 
totala primärenergitillförseln. Detta tolkas som en upphinnareffekt: hushålls-
sektorn låg efter utvecklingen i industrin och i transportsektorn.   
I ekonomisk teoretisk synvinkel betyder det att marginalnyttan av kol  
ursprungligen var mindre i konsumtionen än i produktionen av varor och 
transporttjänster, men att den ökade snabbt under mellankrigstiden. Ytterli-
gare ett utvecklingsdrag som tidigare har påpekats var den minskade andelen 
egenproducerad ved. Den kommersiella veden låg kvar på ungefär samma 
andel som tidigare. Ett samband med urbaniseringen förefaller rimligt,  
eftersom ved producerad för husbehov nästan uteslutande var ett landsbygds-
fenomen. Med en ökad urbanisering minskade alltså betydelsen av egen- 
producerad ved, samtidig som marknaden för ved ökade i städerna.  
 Ett sista drag är att konsumtionen av gas, olja och el hade ett första  
genombrott bland hushållen under den här perioden. Konsumtionsvolymerna 
var dock mycket små. Trots detta utgör genombrotten en viktig strukturom-
vandling i energisystemet som kom att bli mer uppenbar under efterkrigs- 
tiden.  

                                                             
272 Olsson (1993). 
273 Grytten (2006).  
274 Hedenborg och Kvarnström (2006), s 282. 
275 Lindmark och Andersson (2011).  
276 Kander (2002).  
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Den generella utvecklingen under perioden motiverar alltså en fördjupad  
diskussion av följande problemställningar: 

 

 Varför ökade energiförbrukningen totalt sett?  

 Varför ökade kolandelen så kraftigt?  

 Varför gick den egenproducerade veden tillbaka?  

 

Svaret till dessa frågor kommer att i turordning sökas i fortsättningen av  

kapitlet. Framför allt kommer särskilt intresse att läggas vid hushållens  

konsumtionsmönster.  

5.2 Energivolymerna och relativprisutvecklingen 

Efter att 1920-talskrisen var över började den privata konsumtionen att öka 
för första gången på tio år. Konsumtionen fortsatte också att öka under stora 
delar av perioden fram till 1948. Undantagen var åren i början av 1930-talet 
och under andra världskrigets första år. Detta framgår av figur 5-1 nedan, som 
också visar att energikonsumtionen i stort sett speglade denna allmänna kon-
sumtionstillväxt. Eftersom konsumtionen långsiktigt drevs av  
reallöneutvecklingen, vilken i sin tur drevs av den allmänna produktivitetsut-
vecklingen, kan vi alltså sluta oss till att produktivitetsutvecklingen var en 
viktig drivkraft bakom hushållens ökade energikonsumtion.  
Energikonsumtionen drevs alltså ytterst av den ekonomiska tillväxten.  
Samtidigt är det viktigt att notera att energikonsumtionsökningen inte var 
fullt lika snabb som den allmänna konsumtionstillväxten. Detta framgår av 
figur 5-1 nedan, och innebar en viss avlänkning mellan energi och konsumtion 
vilket ledde till att den privata konsumtionen växte snabbare än energikon-
sumtionen. Detta påminner starkt om den avlänkning som rapporterats på 
BNP-nivå av Kander.277  
 
 

                                                             
277 Kander (2002).  
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Figur 5-1 Hushållets energikonsumtion, samt hushållens aggregerade  
utgifter i 2000 års priser, 1913- 1948, terrajoule. 

 
Källa: Egna beräkningar gjorda utifrån NR 1963, 1970, 1980, 1993 2010; Bentzel 1957; SOS 

1920,1923, 1933; Krantz and Schön, 2007; Johansson, 1967, SOU 1924:42; SOU 1948:32; SOU 

1954:29; Historisk statistik för Sverige- befolkning 1720-1967.  

 
Avlänkningen, i praktiken energivolymen i TJ i förhållande till konsumtions-
volymen, eller helt enkelt konsumtionens energiintensitet, visas i figur 5-2. 
Samtidigt kan avlänkningen kopplas till förändrade relativpriser, vilka beräk-
nas i förhållande till just konsumtionspriserna. Energipriserna ökade alltså 
något snabbare än de allmänna konsumtionspriserna (som för konsistensen i 
analysen beräknas som de historiska nationalräkenskapernas konsumtions-
deflator).278 Avlänkningen var alltså ett uttryck för en normal marknadssitu-
ation för hushållsenergi, vilket innebär ett negativt samband mellan relativ-
priser och relativvolymer. Det vill säga, fallande relativpriser leder till stigande 
relativvolymer då lägre priser normalt sett ökar efterfrågan.279 Ett normal- 
tillstånd ska alltså tolkas som ett resultat av marknadskrafter. Ett avvikande 
tillstånd är därmed ett tillstånd när den relativa konsumtionsvolymen inte 
längre påverkas av relativpriserna. Ett exempel kan vara stigande energi- 
konsumtion trots stigande energipriser. Den övergripande tendensen var dock 
att energiförbrukningen drevs av tillväxten, i nära nog samma utsträckning 
som den totala privata konsumtionen. 
  De likartade tillväxttakterna för den privata konsumtionen och energi-
volymen visar också att komplementariteterna mellan energi och den all-
männa konsumtionen var påfallande starka. I korthet implicerade ökad  

                                                             
278 Krantz och Schön (1984). 
279 Ljungberg (1990), s 73.  
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konsumtion ökad energiförbrukning, vilket är detsamma som att energiefter-
frågan kan härledas till annan efterfrågan utifrån den modell (2-1) som besk-
revs i kapitel 2. Det beror i sin tur på att hushållen efterfrågar energitjänster 
och inte energin i sig. Energin behövs för att bostadskapitalet och kapital- 
varorna ska kunna generera de kapitaltjänster som är grunden för hushållens 
efterfrågan.  
 

 
Figur 5-2 Energirelativpris samt energikonsumtionens andel av den  
privata konsumtionen, 1913-1948, 2000 års priser.  

 
Källa: Beräkningar gjorda utifrån NR 1963, 1970, 1980, 1993, 2010; Bentzel 1957; SOS 1920,1923, 

1933; Krantz and Schön, 2007; Johansson, 1967, NUTEK 1994; SOU 1924:42; SOU 1948:32; SOU 

1954:29; Historisk statistik för Sverige- befolkning 1720-1967.  

 
 
Det nära sambandet mellan stigande relativpriser och konsumtionens  
fallande energiintensitet innebar i sin tur att konsumtionens energikostnads-
andel, det vill säga hur stor andel av de totala konsumtionsutgifterna som gick 
till energi, var relativt konstant under perioden, vilket framgår av figur 5-3.  
 Energikostnadsandelen ökade visserligen något under första världs-
kriget, i någon utsträckning under 1930-talskrisen, samt framför allt under 
andra världskriget. I slutet av 1940-talet var energikostnadsandelen ungefär 
den samma som under början av 1920-talet. Energikostnadsandelen är i sig 
viktig att studera eftersom den för det första är ett uttryck för konsumtionens 
känslighet för energiprisökningar. Med en hög energikostnadsandel tenderar 
en kraftig energiprischock att leda till undanträngningseffekter av annan kon-
sumtion, vilket i sin tur kan leda till lågkonjunktur. För det andra är en stabil 
energikostnadsandel intressant eftersom den rent teoretiskt visar att margi-
nalnyttan av energikonsumtion är konstant. Det innebär i sin tur att den  
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privata konsumtionens energiintensitet kan styras genom att till exempel 
skatter tillåts påverka relativpriset för energi.     

 

 
Figur 5-3 Hushållens utgiftsandel för energi, 1913 -1948, 2000 års priser. 

 
Källa: Bentzel 1957; SOS 1920, 1923, 1933; Krantz and Schön, 2007; Ljungberg, 1991,Vikström 

2002.  

  
Sammanfattningsvis var alltså energivolymens utveckling under perioden ett 
uttryck för den allmänna konsumtionstillväxten och starka  
komplementariteter mellan energi och övrig konsumtion. En viss avlänkning 
kunde påvisas under perioden så till vida att konsumtionens energiintensitet 
minskade, vilket i sin tur förklaras av svagt stigande relativpriser för energi.  
 

5.3 Analys av skiftena av olika energibärare  

Det viktigaste draget gällande energibärarstrukturens förändringar under  
perioden var kolets ökade betydelse. Figur 5-4 visar dels kolandelen av hus-
hållens totala energikonsumtion samt kolets relativpris i förhållande till det 
totala energiprisindexet. 
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Figur 5-4 Relativpris för kol gentemot övriga energibärare, samt kolets  
andel av den totala energikonsumtionen, 1913-1948, 2000 års priser.  

 
Källa: Bentzel 1957; SOS 1920, 1923, 1933; Krantz and Schön, 2007; Ljungberg, 1991, 

 
Av figur 5-4 framgår att första världskriget var något av en anomali, eftersom 
både kolandelen och relativpriset för kol minskade. I normala fall hade det 
inneburit en marknadskrympning. Efter kriget ökade andelen fram till andra 
världskrigets utbrott. Möjligen kan en viss avmattning skönjas redan 1938  
vilket också kan tänkas utgöra en underliggande, och icke-observerbar trend, 
ända fram till 1948.   
 Från 1918 och fram till 1929 är kolets andelsökning förenlig med  
fallande relativpriser, vilket innebär att det rådde ett normalt marknadsför-
hållande för stenkolet. Efter 1929 var prisförändringarna ytterst små, för att 
inte säga obefintliga, varför prisförändringarna inte kan förklara  
volymökningarna. Också före 1929 var relativprisförändringarna relativt små 
i förhållande till ökningen av kolanvändningen, vilket är det samma som en 
hög priselasticitet: att en liten prisförändring leder till stora efterfrågeföränd-
ringar. Det är dock inte i sig en förklaring. Rimligare är att konstatera att pris-
förändringar, under antagandet om en konstant priselasticitet över tid, inte 
kan förklara den snabba ökningen av kol. 
 Slutsatsen är alltså att det var andra krafter än de som direkt avspeglas 
i priserna som påverkade kolkonsumtionsbesluten bland hushåll och fastig-
hetsvärdar. Notera att det under krigsåren och fram till ekonomins  
normalisering 1948 är svårt att uttala sig om förfallandet pris/volym på grund 
av ransoneringssystemet och priskontrollen.  
 Vid sidan av prisförändringar är det möjligt att det var urbaniseringen 
som drev ökningen av kolkonsumtionen. Anledningen är i korthet att hushål-
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lens kolkonsumtion i början av perioden var starkt koncentrerad till Stock-
holm, Göteborg och Malmö.280 Förbrukning av egenproducerad ved var, som 
tidigare konstaterats, ett landsbygdsfenomen. Därmed bidrog urbaniseringen 
till ett ökat behov av kol, koks och gas, vilket även framkommit i tidigare  
studier.281 Urbaniseringen hade därför lett till ökad kolförbrukning och mins-
kad förbrukning av egenproducerad ved, vilket är två tydliga tendenser  
under perioden.  
 En närliggande förklaring är det relativt starka bostadsbyggandet från 
framför allt 1920-talet. Den starka produktionen av bostäder, främst i  
städerna, kunde indirekt ha medfört en motsvarande ökning av kolförbruk-
ningen. Utvecklingen av stadsbefolkningen, bostadsstocken samt kolkon-
sumtionen visas i figur 5-5. 
 
Figur 5-5 Index för investeringar i bostadsstocken, stadsbefolkning och 
hushållens kolkonsumtion, 1913 till 1948, 2000 års priser, 1937: 100.  

 
Källa: Egna beräkningar, Johansons 1967, NR 1970, 1980, 1993, 2010, Bentzel 1957; SOS 

1920,1923, 1933; Krantz and Schön, 2007 Historisk statistik för Sverige- befolkning 1720-1967. 

 
Som framgår av figur 5-5 ökade stadsbefolkningen under hela den undersökta 
perioden, medan bostadsstocken började öka efter första världskrigets slut. 
Trångboddheten förvärrades alltså under första världskriget. Från slutet av 
1920-talet ökade dock bostadsstocken snabbare än den urbana befolkningen, 
vilket tyder på en ökad boendestandard och minskad trångboddhet. Vare sig 

                                                             
280 SOU, levnadskostnadsundersökningen 1913, 1909 för sthlm. 
281 Olsson (2011) s 38.  
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stadsbefolkningen eller bostadsstocken ökade dock lika snabbt som kolför-
brukningen, vilket förstärker den tidigare tolkningen av att de underliggande 
drivkrafterna bakom efterfrågan förändrades och att det vi kan observera är 
en marknadsutvidgning, vilket är avvikande från ett normaltillstånd. Med en 
marknadsutvidgning menas att det i första hand är tekniska innovationer som 
styr den relativa volymförändringen, vilket innebär att relativa prisutveckl-
ingen inte längre är styrande för volymutvecklingen.282 Utvecklingen pekar 
alltså på ett dynamiskt historiskt förändringsförlopp, där drivkrafterna bakom 
de olika energibärarnas tillväxtakt växlar i betydelse över tid. Frågan om för-
ändringens drivkrafter kvarstår därmed delvis, även om förändrade relativ-
priser, urbanisering och bostadsbyggande sannolikt var viktiga. För att närma 
oss frågan om energins strukturförändringar måste vi närmare undersöka de 
förändringar som skedde i den urbana bostaden med avseende på  
uppvärmningsmetoder och energibehov under en period då byggandet ökade 
och de sanitära förhållandena förbättrades.  
 

5.4 Bostadsbyggande och nya uppvärmningssystem  

En möjlig förklaring till hushållens snabba ökning av kol- och koksförbruk-
ningen är utbyggnaden av centralvärme i flerfamiljsbostäder. År 1923 hade 
HSB (Hyresgästernas Sparkasse- och Byggnadsförening), som verkade för 
goda arbetarbostäder, grundats. I konceptet för goda arbetarbostäder ingick 
rinnande vatten, fungerande avlopp, tvättstugor, och centralvärme.283 När  
Socialdemokraterna bildade regering 1931, förde de fram liknande krav på 
höjd bostadsstandard vilket kom att bli en del av idén om det svenska folk-
hemmet. Idealet var att alla bostäder skulle ha samma goda standard.284  
 För centralvärmeanläggningar var koks ett utmärkt bränsle, eftersom 
det var en biprodukt från stadsgasproduktionen.285 Därmed fanns det både 
politiska incitament för en utbyggnad av centralvärmen, samt tillgång på en 
energibärare som var lämplig att använda för det nya värmesystemet. Som ett 
led i arbetet med att ta fram ett kunskapsunderlag om hushållens boendeför-
hållanden genomförde Socialstyrelsen en antal omfattande utredningar om 
boendestandarden i Sverige. Totalt innefattade utredningarna 25 städer, men 
av dessa har ett antal valts ut här. Urvalet är i första hand baserat på städernas 
geografiska position för att eftersträva att få med både kuststäder och inlands-
städer i både norra och södra Sverige.  En av de indikatorer som undersöktes 
var huruvida bostaden hade centralvärme. Resultaten visas i figur 5-6 nedan.  
 
 

                                                             
282 Ljungberg (1990) S 73.  
283 Eriksson (1990). 
284 Engdahl och Isfält (1989) 
285Kaijser och Kander (2013)  
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Figur 5-6. Andel av bostadsbeståndet med centralvärme i ett urval av  
städer, 1920, 1933, 1939 och 1945, angivet i procent. 

 
Källa: Allmänna bostadsräkningen, 1920, 1933, 1939, 1945 

 
Som figur 5-6 visar, ökade andelen bostäder med centralvärme kraftigt mellan 
åren 1920 och 1933. I Stockholm ökade exempelvis andelen bostäder med 
centralvärme från 13 procent till 61 procent. År 1920 utgjordes andelen bostä-
der med centralvärme i genomsnitt sex procent, med en variation på cirka tio 
procent mellan högsta och lägsta andel. År 1933 hade andelen bostäder med 
centralvärme ökat till cirka 30 procent i genomsnitt, men med större variation 
mellan städerna. Stockholm hade den största andelen centralvärme medan 
Eskilstuna hade den lägsta andelen med 27 procent.  Variationerna till trots, 
skedde det en entydig uppgång av andelen bostäder med centralvärme för 
samtliga städer i undersökningarna.  
 Ökningarna fortsatte även fram till nästa undersökning 1939. Nu hade 
även en del av de städer som hade en relativt låg andel 1930 ökat snabbare, 
som till exempel både Eskilstuna och Lund som båda ökat med cirka 30  
procent. Genomsnittet för samtliga städer var 53 procent av bostadsbeståndet 
med centralvärme. Under krigsåren 1939-1945 var ökningen betydligt mer 
blygsam, vilket troligen kan förklaras med både de finansiella och materiella 
svårigheterna med nyproduktion av bostäder (se kapitel 4 för en mer detalje-
rad genomgång av bostadsutvecklingen i Sverige). Likväl ökade den genom-
snittliga andelen bostäder med centralvärme till 62 procent fram till 1945.  
Det innebär att den totala andelen bostäder med centralvärme i Sveriges 
större städer ökade med totalt 57 procent under 25 år.  
 Ökningen av centralvärme var dock ännu snabbare än ökningen av kol-
konsumtionen. Det visar att all centralvärme inte var baserad på kol, även ved 
kom att spela en viktig roll i städerna, vilket också förklarar att den kommer-
siella vedkonsumtionen var relativt konstant under perioden.   
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5.5 Hushållsarbetets elektrifiering fram till 1948 

Utöver de tekniska förändringarna i bostadskapitalstocken, där det främst var 
utvecklingen av centralvärme som påverkade energikonsumtionen, så  
förändrades även hushållens hemutrustning då den kom att bli allt mer bero-
ende av el. I och med att allt fler hushåll fick tillgång till el, ökade även möj-
ligheten att använda elektriska apparater. Som framkommit av kapitel tre, 
stod elkonsumtionen för en försvinnande liten andel av hushållens energikon-
sumtion under perioden 1913 till 1948. Ser vi till energisystemet i sin helhet 
hade därmed de elektriska hushållsapparaterna en väldigt liten betydelse för 
energikonsumtionen under perioden. Emellertid var detta en period som lade 
grunden för kommande perioders förändrade hushållsarbete.  
 Hushållsarbetet var under början av 1900-talet ett tungt, manuellt och 
tidsödande arbete som näst intill uteslutande utfördes av kvinnor och barn.  
I och med att männen i allt större utsträckning hade börjat arbeta med löne-
arbetet utanför gård och hem blev denna uppdelning än tydligare. Matlagning 
krävde att både ved och vatten bars hem för hand. Även maten behövde bäras 
fram då den ofta förvarades i kylrum eller jordkällare.286 Avsaknaden av av-
lopp innebar att allt smutsigt vatten behövde bäras ut igen.287  
 Tvättning av kläder skiljde sig åt mellan stad och landsbygd.  
Städer samt brukssamhällen hade i större utsträckning tvättstugor där klä-
derna kunde kokas. På landsbygden däremot ordnades ofta storbyk i  
anslutning till sjöar eller åar, eller i tvättkar på gården. Att vara utomhus  
innebar svårigheter med att tvätta på vintern då tvätterskan ömsom stod vid 
hett vatten och ömsom sköljde kläderna i iskallt vatten. Att det kunde ta upp 
till en vecka att tvätta gårdens alla kläder var inte ovanligt.288 Att därefter 
stryka kläderna var inte heller den lättaste uppgiften då strykjärnen behövde 
värmas på vedspisen, vilket gjorde arbetet både varmt, sotigt och riskerade att 
bränna sönder kläderna.289  
 Städning var även det ett synnerligen repetitivt och manuellt arbete 
som innebar att än mer vatten behövde bäras. Uppsamling av damm, i den 
mån det överhuvudtaget utfördes, gjordes för hand i form av sopning och pisk-
ning av mattor.290 Det fanns därmed ett stort utrymme för att förbättra och 
förenkla hushållsarbetet. Detta kunde ske både genom att göra det mer effek-
tivt men även genom att förenkla arbetet som till exempel med hjälp av en 
tvättmaskin. Man kan därmed anta att de elektriska apparaterna som kunde 
förenkla arbetet snabbt skulle få stor spridning bland hushållen, men som vi 
kommer se fick spridningen av apparaterna en trög start.  
 Trots att utbyggnaden av elnätet var tämligen bristfällig under början 
av 1900-talet dök de första elektriska hushållsapparater upp relativt tidigt. 
Startskottet gick kring 1910 då det första elektriska strykjärnet introducerades 

                                                             
286 Cowan-Schwartz (1983)  
287 Garnert (1989), s. 218 
288 Garnert (1989), s. 193-194.  
289 Ibid.  
290 Hagberg (1986), s. 43-44.  
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på den svenska marknaden.291 De elektriska strykjärnen var relativt billiga och 
var betydligt enklare att hantera jämfört med de äldre strykjärnen som  
värmdes på spisen. Det låga priset (18 kronor i 1920 års penningvärde) och 
den stora kvalitativa förbättringen innebar att strykjärnet snabbt fick stor 
spridning. Redan 1920 hade cirka en tredjedel av alla hushåll med elektricitet 
ett eldrivet strykjärn och i slutet av 1920-talet antas i stort sett alla hem med 
elektricitet ha ersatt sitt gamla strykjärn med ett elektriskt.292  
 Den första motordrivna hushållsapparaten lanserades även den relativt 
tidigt i och med att LUX (Electrolux från 1920) introducerade den första elekt-
riska dammsugaren 1913.293 Dammsugare var dock tämligen dyra, cirka 150 
kronor, vilket innebar att de spreds betydligt långsammare eftersom endast 
de mer välbärgade hushållen hade råd med att införskaffa en. År 1925 hade 
uppskattningsvis mindre än fem procent av de svenska hushållen en elektrisk 
dammsugare.294 Under 1930-talet blev dammsugaren däremot allt vanligare 
och 1948 hade cirka 55 procent av hushållen i städerna och större orter en 
dammsugare. På landsbygden gick det däremot långsammare vilket visas av 
att endast cirka 40 procent av hushållen på landsbygden ägde en dammsugare 
1951. Därefter accelererade spridningen ytterligare och 1969 hade cirka 89 
procent av samtliga hushåll en dammsugare.295 
 Både det elektriska strykjärnet och dammsugaren hade fördelen att de 
vida överträffade sina föregångare och saknade därmed konkurrens gällande 
funktion. Detsamma kan däremot inte sägas om den idag så självklara elekt-
riska spisen. När den elektriska spisen skulle introduceras på den svenska 
marknaden konkurrerade den med gasspisen som hade blivit populär i  
städerna, och med den traditionella vedspisen som användes på landsbygden. 
De höga elpriserna medförde höga driftkostnader av elspisen, dessutom 
krävde elspisen helt nya kokkärl med flat botten för att överföra värmen, något 
de andra två spisarna inte behövde. Därtill hade elspisen ett högt inköpspris 
då den kostade cirka 1400 kronor år 1920 samtidigt som en lägre tjänste- 
mannalön var cirka 300 kronor i månaden.296 Sammantaget innebar detta att 
elspisen spreds mycket långsamt efter att den hade introducerats kring början 
av 1920-talet. Så sent som 1948 hade endast 27 procent av tätortshushållen en 
elektrisk spis och ytterligare 16 procent ägde en elektrisk kokplatta. På lands-
bygden var utvecklingen ännu långsammare då knappt tre procent av hushål-
len hade en elspis 1945.  
 Mycket talar för att de höga priserna var det största hindret för sprid-

ningen av elektriska apparater under mellankrigstiden. Det innebar att de nya 

hushållsapparaterna främst köptes av hushåll med goda inkomster som dess-

utom kunde minska behovet av tjänstefolk genom de nya apparaterna.297  

                                                             
291 Garnert (1989), s. 193.  
292 Hagberg (1986), s. 49.  
293 Garnert (1989), s. 193. 
294 Hagberg (1986), s. 49. 
295 Ibid.  
296 Ibid. s. 50 ff.  
297 Hagberg (1986), s. 53 
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Att spridningen av elektriska apparater var långsammare på landsbygden 

under 1920- och 1930-talen kan till stor del förklaras av att elnätet inte hade 

nått ut till landsbygden i full utsträckning. Effekten förstärktes även av  

inkomstskillnaderna mellan stad och landsbygd.298 Under 1940-talet tilltog 

elektrifieringen av landsbygden och 1944 hade 77 procent av alla jordbruks-

fastigheter tillgång till elektricitet. Detta resulterade dock inte nödvändigtvis 

i att landsbygdens konsumtion av elektriska apparater ökade i en takt som 

man kan förvänta. Ett exempel på detta är att 56 procent av jordbruksfastig-

heterna använde elektriska motorer inom jordbruket, men endast fem procent 

hade en elektrisk spis eller kokplatta.299 En möjlig förklaring till att jordbruks-

fastigheterna inte prioriterade elektriska hushållsapparater är arbetets ”osyn-

liga” karaktär. Hushållsarbete genererade inte några monetära inkomster och 

blev därmed en ren kostnad, till skillnad mot till exempel jordbruksmaskiner.  

Att elektrifiera jordbruksarbetet var ekonomiskt rationellt eftersom det 

snabbt resulterade i monetära vinster. Att se de ekonomiska vinsterna med ett 

kylskåp, elspis eller en dammsugare var däremot svårare, vilket innebar att 

den typen av konsumtion värderades som en ren kostnad.300 Även tidigare 

studier har pekat på att varaktiga konsumtionsvaror värderas olika över tid. 

Jan Kuuse fann i sin undersökning från 1969 att spridningen av varaktiga kon-

sumtionsvaror förändras under de år han studerade, 1910 till 1965.  

Kuuses undersökning innefattar förvisso fler konsumtionsvaror än elektriska 

hushållsapparater, men finner likväl att brytpunkten för utvecklingen är efter  

år 1950. 301 
 Olika varianter av mer eller mindre mekaniserade tvättmaskiner intro-
ducerades under 1920-talet. Men dessa var ofta ineffektiva, otympliga och 
tvättade dåligt, vilket innebar att de inte fick någon större spridning. År 1956 
introducerades däremot den första helt automatiska eldrivna tvättmaskinen 
och bara två år senare hade cirka 13 procent av alla hushåll en tvättmaskin.302 
Arbetet med tvätt krävde dessutom mer utrymme än vad en spis eller damm-
sugare gör då tvätten kräver efterarbete i form av torkning, mangling och så 
vidare. I och med att arbetet med tvätt krävde utrymme fanns det redan eta-
blerade tvättstugor i Sverige innan det fanns tvättmaskiner. Dessa var förvisso 
få men nyttjades frekvent av de som kunde.303 Idén om kollektiva tvättstugor 
fanns därmed redan innan tvättmaskinen hade kommit till. I och med att 
tvättmaskinen var dyr och hade en relativt låg nyttjandegrad fanns det sam-
hällsekonomisk vinst i att använda ett system med tvättstugor. Från och med 
1939 utgick statligt stöd för att anlägga nya tvättstugor.304 

                                                             
298 Nyberg (1989), s. 80 
299 Garnert (1989), s 216.  
300 Ibid. s. 222 
301 Kuuse (1969). 
302 Garnert (1989), s. 195.  
303 Gram-Hanssen m.fl.(2013). kap 3. 
304 Hagberg (1986), s. 51. 
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5.6 Sammanfattning  

Sammanfattningsvis kan åren 1913 till 1948 ses som en startperiod för elekt-
riska hushållsapparater. Flera faktorer bidrog dock till att spridningen av  
apparaterna kom att vara tämligen begränsad under perioden. Viktigast var 
dock de höga priserna samt bristande tillgång på elektricitet. Att strykjärn och 
radion spreds så snabbt indikerar även att apparaterna till en början behövde 
vara vida bättre än det manuella arbetet för att efterfrågas.    

 Mellan åren 1913 till 1948 genomgick hushållens energikonsumtion  

betydande förändringar, där både första och andra världskriget orsakade stora 

importproblem. Den generella trenden var en stigande energikonsumtion 

mellan åren 1921 till 1939, dock med avtagande ökningstakt efter 1935. Efter 

andra världskrigets slut ökade hushållens energikonsumtion igen till samma 

nivå som den var innan krigsutbrottet.  

 Perioden har även karakteriserats av en energiomställning från ved till 

kol, där det i första hand har varit den egenproducerade veden som har  

minskat. Skiftet från ved till kol berodde i föreliggande tolkning på fyra  

faktorer: relativprisförändringar, urbaniseringen, föryngringen av bostads-

stocken samt utvecklingen av centralvärme.  När hushållen flyttade från 

landsbygden till städerna förlorade de även tillgången till den egenproduce-

rade veden och tvingades att köpa antingen ved eller kol. Den kraftigt stigande 

kolkonsumtionen inföll väl i tiden med utbyggnaden av centralvärme i stä-

derna. Tolkningen är således att de nyproducerade lägenheterna i städerna 

utrustades med centralvärme som använde kol som den primära energikällan. 

Andelen centralvärme växte dock snabbare än kolförbrukningen, vilket indi-

kerar att även ved användes i centralvärmesystemen.  

 I och med att bostäderna blev större, vilket framkom i kapitel 3, ökade 

behovet av att ha flera värmepunkter. Det blir helt enkelt komplicerat och dyrt 

att bygga ett flerbostadshus där flertalet lägenheter värmer upp flera rum med 

exempelvis kakelugnar, då varje kakelugn behöver en rökkanal. Denna ska 

dessutom sotas av brandsäkerhetsskäl. Den logiska utvecklingen kom att bli 

ett vattenbundet system för att med hjälp av element kunna sprida ut värme-

källorna i flera olika rum. Pannan placerades i källaren.  Utvecklingen av 

centralvärme hängde alltså samman med kampen mot trångboddheten. Den 

andra tekniska utvecklingen har i första hand kretsat kring utvecklingen av 

elektricitet. I och med att elnätet byggdes ut kunde hushållen i allt större ut-

sträckning nyttja elektriskt ljus och apparater. Spridningen av apparater gick 

dock förhållandevis långsamt under denna period. 
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Kapitel 6. Expansion! 1948-1973 

6.1 Inledning 

Efter krigsslutet år 1945 tog det ytterligare några år innan Sveriges ekonomi 

hade normaliserats och det dröjde fram till 1948 innan prisregleringarna helt 

upphörde. Återhämtningen kom till viss del att hämmas av Koreakriget då det 

pressade upp oljepriserna. Likväl kom 1950- och 1960–talen att vara en ex-

pansiv fas för Sverige och årtiondena är en period som ofta kommit att kallas 

”de gyllene åren”.305 För hushållens del innebar perioden bland annat  

stigande reallöner och växande konsumtion och ökad privatbilism.  

Under perioden kom också bostadsbyggandet att radikalt förändras genom 

ökad mekanisering, vilket möjliggjorde de stora bostadsprojekten, där miljon-

programmet har blivit det mest ikoniska.306  

 Lärdomarna från krigsåren påverkade synen på energi och landets 

framtida energiförsörjning. Inom energipolitiken utvecklades som tidigare 

nämnts den svenska linjen, som syftade till att på lång sikt bygga egna kärn-

kraftsreaktorer som med inhemskt uran skulle vara grundstommen i det 

svenska energisystemet. På kort sikt, och som en överbryggning fram till dess 

att reaktorerna var färdiga, skulle olja användas.307 Under 1950- och  

1960-talen fortsatte också byggandet av kraftverksdammar och flera av de 

stora älvarna i Norrland exploaterades.  För hushållens del medförde dessa 

strategier inte några omedelbara konsekvenser. Oljepriset påverkades i första 

hand av stigande utbud och effektivare transporter.308   

 Periodens övergripande trend var en fortsatt ökande energikonsum-

tion, vilket framgår i figur 6-1. Under den föregående perioden ökade energi-

konsumtionen stadigt mellan 1921 och 1935. Ökningen fortgick, om än i rela-

tivt långsammare tempo mellan 1949 och 1961. Efter 1961 ökade energikon-

sumtionen snabbt under hela 1960-talet, för att därefter plana ut under början 

av 1970-talet. 

 

 

                                                             
305 Magnusson (2013), s 44.  
306 Bladh (1991).  
307 Så som framkom i kapitel 4 
308 Kander m.fl. (2013). 
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Figur 6-1 Hushållens energikonsumtion, 1949-1973, peta joule,  

 
 
Källa: Beräkningar gjorda utifrån NR 1963, 1970, 1980, 1993 2010; Bentzel 1957; SOS 1920,1923, 

1933; Krantz and Schön, 2007; Johansson, 1967, NUTEK 1994; SOU 1924:42; SOU 1948:32; SOU 

1954:29; Historisk statistik för Sverige- befolkning 1720-1967.  

 

Utifrån kapitel tre kan vi konstatera att kolförbrukningen gjorde en kort åter-

hämtning efter andra världskrigets slut, men att den minskade snabbt efter 

1952. Även vedförbrukningen minskade mycket snabbt, och nu gällde det även 

den kommersiella veden. Dessa två energibärare blev istället ersatta av oljan 

under framförallt perioden 1949 till 1969. Under dessa tjugo år ökade oljekon-

sumtionen betydligt fortare i bostadssektorn än i primärenergitillförseln. 

Hushållens oljekonsumtion uppvisade en upphinnareffekt i förhållande till 

andra sektorer, vilket alltså liknade hushållens kolanvändning under den  

föregående perioden. Vedkonsumtionen var också relativt opåverkad av kolets 

ökade användning. Så var inte fallet för efterkrigstidens energiomställning, då 

både kommersiell och egenproducerad ved minskade. Oljan var heller inte 

geografiskt bunden på samma sätt som kolet var bundet till städerna, eller 

som den egenproducerade veden var till landsbygden.  

 Utöver den stora omställningen till olja utvecklas även två andra ener-

gibärare: el och fjärrvärme. Elförbrukningen hade varit nästan försumbar  

under första hälften av 1900-talet, men efter 1950 började elförbrukningen 

öka, även om hushållens andel av den totala elförbrukningen var tämligen låg 

fram till slutet av 1960-talet. Användningen av fjärrvärme började också öka 

under denna period, men det var först efter 1967 som fjärrvärmens andel bör-

jade öka mer märkbart. 
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Den generella utvecklingen under perioden motiverar således en fördjupande 

diskussion av följande problemformuleringar: 

 

 Varför ökade energiförbrukningen totalt sett? 

 Varför ökade oljeandelen så kraftigt? 

 Varför minskade även den kommersiella veden? 

 Vad drev den stigande elförbrukningen? 

 

6.2 Energivolymerna och relativprisutvecklingen 

I föregående kapitel kunde vi se att den privata konsumtionen ökade kraftigt 

direkt efter andra världskrigets slut efter att ha stagnerat och rent av minskat 

under krigsåren. Ökningen förefaller dock i första hand ha varit en normali-

seringsfas eftersom den privata konsumtionen låg kvar på en relativt oföränd-

rad nivå fram till 1953. Efter 1953 ökade däremot den privata konsumtionen 

fram till 1973, dock med undantag för åren 1965 till 1967, vilket framgår i figur 

6-2. 

 
Figur 6-2 Hushållets energikonsumtion, samt hushållens  
konsumtionsutgifter i 2000 års priser, 1949- 1973, tera joule 

 
Källa: Egna beräkningar gjorda utifrån NR 1963, 1970, 1980, 1993 2010; Bentzel 1957; SOS 

1920,1923, 1933; Krantz and Schön, 2007; Johansson, 1967, NUTEK 1994; SOU 1924:42; SOU 

1948:32; SOU 1954:29; Historisk statistik för Sverige- befolkning 1720-1967.  
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Bortsett från åren 1958 till 1961 ökade hushållens energikonsumtion under 

hela perioden och näst intill fördubblades mellan åren 1961 och 1973. Precis 

som under den föregående perioden följde energikonsumtionen således den 

allmänna konsumtionstillväxten relativt väl. Samma bakomliggande mekan-

ismer i form av ökad produktivitet och stigande reallöner bidrog alltså till att 

energikonsumtionen ökade också under efterkrigstiden. Efter 1960 verkar det 

dock som att energikonsumtionen ökade något fortare än den allmänna kon-

sumtionen. Ser vi till relationen mellan energins relativpris och energikon-

sumtionen så finner vi ett liknande samband som under den föregående peri-

oden, vilket framgår i figur 6-3. 

 
Figur 6-3 Energirelativpris samt energikonsumtionens andel av den  
privata konsumtionen, 1913-1948, 2000 års priser. 

 
Källa: Egna beräkningar gjorda utifrån NR 1963, 1970, 1980, 1993 2010; Bentzel 1957; SOS 

1920,1923, 1933; Krantz and Schön, 2007; Johansson, 1967, NUTEK 1994; SOU 1924:42; SOU 

1948:32; SOU 1954:29; Historisk statistik för Sverige- befolkning 1720-1967.  

 

Mellan 1949 och fram till 1963 var energins relativpris tämligen oförändrat, 

bortsett från kortsiktiga fluktuationer. Detta skiljer sig från den föregående 

perioden, som uppvisade stigande relativpriser, men också de båda  

världskrigen, under vilka relativpriset för energi ökade markant. Efter 1963 

upplevde däremot hushållen fallande relativpriser för energi fram till 1973. 

Den relativa konsumtionsvolymen låg på en tämligen konstant nivå från 1949 

fram till 1958. Konsumtionsvolymen föll därefter något, för att åter igen börja 

öka efter 1964. 
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 Sett till energikostnadsandelen skedde det en del förändringar under 

den studerade perioden, vilket visas i figur 6-4. Mellan 1949 fram till 1951 

ökade hushållens utgiftsandel för energi för att därefter återgå till ungefär 

samma nivå som under mellankrigstiden. Även konsumtionens energiinten-

sitet ökade under dessa två år, vilket kan indikera att förändringen i första 

hand berodde på en kortvarig störning i samband med Koreakrigets utbrott i 

juni 1950. Mellan 1953 och 1958 låg utgiftsandelen på en relativt oförändrad 

nivå. Efter 1958 minskade energikostnadsandelen för hushållen och nådde en 

nivå som var lägre än den var 1913. Detta är något anmärkningsvärt eftersom 

energivolymen ökade mycket kraftigt mellan åren 1960 och 1973. Dessutom 

hade den egenproducerade veden minskat i snabbt takt, vilket innebar att mer 

energi behövde köpas istället för att produceras själv. Efter 1970 ökade för-

visso energikostnadsandelen något, men låg fortfarande kvar på en historiskt 

låg nivå.  

 
Figur 6-4 Hushållens utgiftsandel för energi, 1949-1973. 2000 års priser 

 
Källa: Bentzel 1957; SOS 1920,1923, 1933; Krantz and Schön, 2007; Ljungberg, 1991,Vikström 

2002.  

 

Sammanfattningsvis så ökade energiförbrukningen kraftigt mellan 1960 och 

1973. Samtidigt minskade den egenproducerade veden vilket ytterligare för-

stärkte energikonsumtionsbehovet.   
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6.3 Analys av skiftena av olika energibärare  

Den mest framträdande förändringen gällande energibärarstrukturen under 

den här perioden är oljans dominerande ställning. Under åren just efter andra 

världskrigets slut gjorde kolet en kort återhämtning till en nivå likande den 

innan krigsutbrottet. Efter 1953 minskade kolkonsumtionen däremot snabbt, 

och detsamma gällde den kommersiella veden. Under den föregående  

perioden sammanföll kolkonsumtionen väl med kolets relativpris. Förutsatt 

att samma mekanismer som påverkade kolet även påverkade oljan kan vi för-

vänta oss en tydlig korrelation mellan oljekonsumtionen och oljans relativpris 

Oljans relativprisutveckling och andel av energikonsumtionen visas i  

figur 6-5 nedan.  

 
Figur 6-5 Relativpris för olja gentemot övriga energibärare, samt oljans 
andel av den totala energikonsumtionen, 1949-1973, 2000 års priser 

 
 

Källa: Bentzel 1957; SOS 1920,1923, 1933; Krantz and Schön, 2007; Ljungberg, 1991, 

 

Som framgår av figur 6-5 föll oljans relativpris kraftigt fram till år 1951 för att 

därefter följa en jämn, något fallande, utveckling. Tolkningen är att den kraf-

tiga minskningen berodde på en normaliseringsfas i och med att prisregle-

ringarna upphörde och oljepriserna normaliserades år 1948.  Under i stort sett 

hela perioden ökade oljans andel i energimixen. Mellan åren 1958 och 1965 

var ökningen som snabbast, varefter den stagnerade i några år fram till 1969. 

Under periodens sista fyra år förefaller det som att oljans andel var på väg att 
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börja öka igen. Precis som med kolet under den föregående perioden är pris-

förändringen relativt liten under hela perioden.  Relativprisförändringarna 

var förvisso fallande, men inte i den grad att priset ensamt kan förklara den 

snabbt stigande oljekonsumtionen.  Slutsatsen är således att oljans fallande 

relativpris inte ensamt kan förklara hushållens konsumtionsval, utan att också 

perioden mellan 1958 och 1965 präglas av en mer fundamental  

strukturförändring av hushållens energikonsumtion.  

 Förutom oljans snabba ökning under perioden är även kolets mycket 

snabba minskning under perioden ett framträdande inslag i förändringen av 

energibärarstrukturen. I kapitel tre framgick att andelen kol utgjorde cirka 35 

procent av hushållens energikonsumtion år 1950. Bara 15 år senare hade kol-

konsumtionen minskat och i stort sett upphört. Den intressanta frågan är då 

vad som gjorde att hushållen valde bort kolet och övergick till oljan. Vi kunde 

i figur 6-5 se att relativpriset för olja var något fallande och relativt jämn över 

tid. Studerar vi istället relativprisförändringen mellan kol och olja ser utveckl-

ingen lite annorlunda ut. För att kunna följa utvecklingen över båda peri-

oderna täcker figuren åren 1920 till 1969.  

 
Figur 6-6 Relativ prisförändring mellan kol och olja, 1920-1969. 

 
Källa: Bentzel 1957; SOS 1920,1923, 1933; Krantz and Schön, 2007; Ljungberg, 1991. 

 

Som framgår i figur 6-6 blev kolet billigare gentemot oljan åren 1920 till 1921, 

vilket tolkats som att priserna normaliserades efter första världskriget. Däref-

ter fortsatte kolet att bli relativt dyrare gentemot oljan under perioden 1921 

till 1938. Det innebär att under kolets mest expansiva fas som hushållsbränsle 

blev det succesivt dyrare gentemot oljan. Under krigsåren 1939 till 1945 blev 

kolet visserligen relativt billigare än oljan, men på grund av de störningar som 

rådde i form av avspärrningen, prisregleringar och ransonering är det svårt 
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att uttala sig om prismekanismer under krigsåren. Efter krigets slut fortsatte 

dock kolpriset att trendmässigt stiga relativt mot oljepriset. Kolets prisut-

veckling gentemot oljan verkar därmed inte ha varit den huvudsakliga  

förklaringen till kolets spridning som hushållsbränsle under mellankrigs- 

tiden, och inte heller till dess försvinnande som hushållsbränsle efter kriget.  

Det är istället rimligare att hävda att oljan inte hade utvecklats till ett praktiskt 

alternativ till kolet under mellankrigstiden. Under efterkrigstiden hade dock 

oljan blivit ett realistiskt substitut. Denna förändring är i sig ett tecken på 

strukturell förändring som både har att göra med teknisk förändring, men 

också med utvecklingen av distributionssystem. 

 Prisutvecklingen verkade alltså mot en minskad efterfrågan på kol efter 

kriget, men den var inte så dramatisk att detta kan förklara den mycket snabba 

avvecklingen av stenkol som hushållsbränsle. Kander finner ett liknande 

mönster för primärenergitillförseln och argumenterar för att det snarare var 

kombinationen av relativprisförändringen samt oljans bredare användnings-

områden gjorde att den på relativt kort tid ersatte majoriteten av kolanvänd-

ningen.309 Med högre kvalité åsyftas dels att energibäraren har flera använd-

ningsområden jämfört med en annan energibärare, dels att energiinnehållet 

är högt per volym- och/eller viktenhet, samt, ur fysikalisk synvinkel, att 

mängden fysikaliskt arbete som kan erhållas per energienhet är högt. Kol har 

således högre kvalitét än ved, och olja har högre kvalité än kol. Det innebär att 

oljan användes i allt större omfattning inom både industri- och  

transportsektorn.  

 En av de mest framträdande dragen under efterkrigstiden var att priv-

atbilismen ökade mycket snabbt mellan 1950 och 1970,310 något som i sin tur 

kom att ställa större krav på en fungerande infrastruktur för produktion och 

distribution av olika flytande drivmedel. Därmed kan även bilismen ses som 

ett utvecklingsblock eftersom transportsektorn drev fram flera nya innovat-

ioner.311 Även om bilar hade blivit allt vanligare under mellankrigstiden så var 

det först efter andra världskriget som utvecklingen av bilismen fick en mer 

samhällsförändrande roll i och med att bussar och lastbilar blev allt vanli-

gare.312  En viktig del i de ekonomiska strukturer som växte fram runt bilismen 

var byggandet av raffinaderier efter andra världskriget. Ur ett struk-

turomställningsperspektiv är det inte bara volymen olja som är av intresse, 

utan även vilken sorts olja. Den svenska oljeförbrukningen hade, som nämnts, 

börjat öka märkbart under mellankrigstiden, och oljeimporten mer än  

tredubblades under 1930-talet.313 Mellankrigstidens oljeimport bestod av  

                                                             
309 Kander (2002), s 148-149.  
310 Lindgren (2010). 
311 Schön (2010), s 306. 
312 Ibid.  
313 Olsson (2011), s 46.  
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raffinerad olja, men efter 1930-talet ökade istället importen av råolja.314   

Med svenska raffinaderier var det lättare att styra produktionen av de olika 

flytande bränslesorterna utifrån efterfrågan.315 Då andelen petroleumproduk-

ter som kan utvinnas ur råolja genom destillation är uppdelad i fasta andelar, 

produceras en relativt stor mängd tjockoljor samtidigt som raffinaderiet  

utvinner bensin. Tjockoljorna var lämpliga för att använda i brännpannor och 

därför också i värmesystem.316  

 Sammantaget innebar detta att både infrastrukturen och produktionen 

av råvaran byggdes upp utifrån transportsektorns behov, men att hushållen 

kunde dra nytta av den utvecklingen eftersom ökad bensinproduktion också 

innebar ett större utbud av tyngre eldningsoljor. På så sätt förenklades över-

gången från kol till olja.  Man får inte heller glömma bort att hanteringen av 

kol var ett öppet system som krävde manuellt arbete. Kolet skulle skyfflas in i 

pannan och hanteringen medförde smuts och damm. Olja är och andra sidan 

ett slutet systemet vilket innebär att användaren aldrig kommer i fysisk kon-

takt med energikällan. Hanteringen av stenkolet var arbetsintensivt. Det  

innebar att användningskostnaden för kolet inte bara påverkades av kol- 

priserna i sig. Eftersom reallönerna ökade snabbt under efterkrigstiden, blev 

de indirekta kostnaderna med att hantera kolet relativt sett allt högre. Kolet 

var dessutom smutsigt och förutsatte regelbunden sotning av rökkanaler och 

skorstenar. Förutom de stora fördelarna i form av bekvämlighet att med att 

använda olja istället för kol, sparade man också arbete.   Slutsatsen är att  

oljans snabba ökning mellan åren 1950 till 1973 berodde på en kombination 

av prismekanismer samt oljans kvalitativa fördelar och att den tack vare andra 

sektorers oljebehov blev lättillgänglig för hushållen.   

6.4 Bostadsbyggandet  

Under den föregående perioden kunde vi se hur bostäderna utvecklades  

genom att främst bli större och modernare i och med att de i allt större  

utsträckning utrustades med rinnande vatten och centralvärme. Under krigs-

åren gick nyproduktionen på sparlåga, men efter krigets slut kom nyprodukt-

ionen igång igen. Efter andra världskrigets slut kom byggbranschen att  

genomgå en omfattande strukturell förändring med en ökad grad av mekani-

sering och standardisering. I och med detta ökade produktiviteten markant 

inom byggbranschen, men bostäderna fick samtidigt en förenklad konstrukt-

ion och likartat utseende.317 Mellan åren 1950 och 1970 förändrades den 

svenska bostadsstocken markant. Produktionen var inriktad på rivning av 

gamla och omoderna bostäder, samt på en omfattande nyproduktion av  
                                                             
314 Ibid. s 46 
315 SOU 1951:32. s. 62-63 
316 SOU 1978:17, s 176-177. 
317 Bladh (1991), s 151.  



 

128 

allmännyttan i städerna. Bostadsbyggandet under denna period kom därmed 

att leda till en föryngring av bostadsstocken, samt en förtätning av städerna.318  

I och med miljonprogrammet ökade antalet lägenheter markant, men det blev 

en kortvarig trend och under början av 1970-talet ökade byggandet av villor. 

Samtidigt avtog nyproduktionen av flerbostadshus markant, något som fick 

de båda boendeformerna att närma sig varandra i antal. Förändringen kan ses 

i figur 6-7 nedan.  

 
Figur 6-7 Antal nyproducerade lägenheter i småhus samt flerbostadshus, 
åren 1949 till 1973 

 
Källa: Boverket 

 

 

Som figur 6-7 visar producerades det betydligt fler boenden i flerbostadshus 

jämfört med småhus under hela perioden. Det var framför allt mellan åren 

1951 och 1954, samt mellan 1966 och 1968 som bostäderna inom flerbostads-

hus ökade som snabbast. Nyproduktionen av småhus ökade i en tämligen 

jämn takt under större delen av perioden.  Efter 1968 stagnerade nyprodukt-

ionen av flerbostadshus och började efter 1971 att minska. Detta i kombination 

med att produktionen av småhus ökade under samma år innebar att produkt-

ionen av småhus nästan passerade produktionen av flerbostadshus 1973.  

Utifrån ett energikonsumtionsbehov medförde periodens bostadsutveckling 

att en rad förutsättningar ändrades. Tätare bebyggelse och flerbostadshus 

gynnade energisystem som byggde på en sammankopplad infrastruktur, som 

                                                             
318 Bladh (1991), s 271.  
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till exempel el eller fjärrvärme. Att andelen småhus ökade innebar att flera 

hushåll fick en ökad direkt kontroll över sin energikonsumtion, då husägare 

själva kan välja vilket energislag de vill använda, något som lägenhetshushåll 

inte kan.  

 

6.5 Apparater och hemelektronik 

Vid sidan av ökningen av olja och minskningen av kol och ved är ökningen av 

el den mest slående förändringen under perioden. Efter år 1950 började  

elkonsumtionen att öka, med en intensifiering mellan åren 1960 till 1973.  

Frågan är således vilka mekanismer som drev ökningen. Utifrån tidigare stu-

dier vet vi att eluppvärmning av hus var näst intill obefintligt före 1960 och att 

det fortfarande var ovanlig 1970.319 Ökningen av hushållens elkonsumtion 

mellan åren 1949 och 1973 måste därmed ha bestått av hushållsel, det vill säga 

el som används för elektriska apparater och belysning.  

 Under den föregående perioden kunde vi skönja en uppstartsperiod för 

elektriska hushållsapparater. Spridningen var dock begränsad på grund av 

höga priser, lågt utbud av elektriska apparater samt ett bristfälligt elnät.  

Resultatet var att användningen av hushållsapparater var ojämnt fördelad 

mellan olika inkomstgrupper, samt mellan land och stad. Efter andra världs-

krigets slut hade de flesta av dessa begränsningar överkommits. Landsbygden 

var elektrifierad, reallönerna ökade och de elektriska apparaterna blev fler  

och bättre.320  

 Mindre och billigare apparater, som radio, dammsugare och elektriska 

strykjärn hade börjat bli allt mer förekommande under den föregående peri-

oden. I slutet av 1940-talet och början av 1950 breddades marknaden och hus-

hållen började succesivt nyttja nya produkter, som elspis och kylskåp. År 1948 

hade endast 27 procent av tätortshushållen en elektrisk spis och ytterligare 16 

procent ägde en elektrisk kokplatta. På landsbygden hade spridningen gått 

långsammare då cirka tre procent av hushållen hade en elspis 1945.  

Ökningen gick därefter relativt snabbt och 1951 hade cirka 19 procent av hus-

hållen på landsbygden en elspis. Dessutom använde cirka 44 procent en kok-

platta som komplement till vedspisen.321 Det var i första hand vedspisen som 

blev utbytt mot elspisen samtidigt som gasspisen blev kvar i flera städer.  

Sammantaget hade cirka 95 procent av Sveriges alla hushåll en gas- eller elspis 

år 1970.322 

                                                             
319 NUTEK (1994). 
320 Olsson (1993). 
321 Hagberg (1986), s 50  
322 Ibid.  
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 Som nämnts tidigare fanns det tvättstugor innan moderna tvättmaski-

ner kom till. När mer moderna och automatiserade tvättmaskiner började till-

verkas var dessa tämligen dyra hade en låg nyttjandefrekvens, vilket innebar 

att det ekonomiskt fördelaktigt att ha gemensamma tvättmaskiner i tvätt- 

stugan.323 Tvättstugans roll kan därmed vara en förklaring till att spridningen 

av tvättmaskiner fortsatte gå långsamt även framöver. År 1968 hade cirka 38 

procent av alla hushållen en egen tvättmaskin. Däremot hade över 90 procent 

av befolkningen tillgång till tvättmaskiner 1975.324 

 Även kylskåpen hade introducerats under 1930-talet, men det var få 

som hade haft råd att köpa ett. År 1948 hade cirka 19 procent av hushållen i 

tätorter ett kylskåp, 1952 var det 27 procent och 1958 53 procent och 92  

procent 1969.325 I samband med att kylskåpet fick allt större spridning intro-

ducerades även frysfacket och på sikt den egna frysen. År 1958 hade cirka fem 

procent av alla hushåll en egen frys, 1964 drygt 20 procent och 1969 45 pro-

cent. För frysen var dock förhållandet mellan stad och landsbygd det omvända 

mot andra hushållsapparater då frysen spreds snabbare på landsbygden. År 

1958 hade 2 procent av hushållen i städer en frys medan siffran för landsbyg-

den var 21 procent.326 Detta tolkas som att skillnaden mellan stad och lands-

bygd gällande möjligheten att konsumera och nyttja elektriska apparater hade 

byggts bort vid slutet av 1950-talet. Istället var det hushållets behov som 

styrde konsumtionsvalet, och på landsbygden torde behovet av att kunna frysa 

mat vara större än i städerna. Förklaringen torde ligga i större avstånd till 

närmaste affär och därmed fanns det ett större behov att kunna förvara mat 

hemma under en längre tid.  

 Utöver dessa ovan nämnda apparater tillkom ett stort utbud av övriga 

elektriska apparater som kommit att prägla det moderna hushållet och som 

ändå kort bör nämnas. Under 1940-talet lanserades LP-spelaren och den 

elektriska symaskinen. I början av 1950-talet introducerades TV:n, vilken 

dock fick sitt stora genomslag 1958. Efter 1960 gick utvecklingen av hushålls-

apparater mycket snabbt och flera nya apparater introducerades nära inpå 

varandra. Hushållen kom att bli alltmer lika det hushåll vi är vana med idag, 

sett till hushållselektroniken. Borrmaskinen, rakapparaten, bakmaskinen,  

elvispen, värmeelelementet, hårfönen och så vidare lanserades i snabb takt 

under 1970- och 1980-talen.327 Figur 6-8 nedan visas spridningen av elekt-

riska apparater mellan 1940 och 1969.  

 

 

                                                             
323 Hagberg (1986), s. 51. 
324 Hagberg (1986), s. 51.   
325 Garnert (1989), s. 195. Hagberg (1986), s 51. 
326 Garnert (1989), s. 196.  
327 Garnert (1986), s 218-222.  
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Figur 6-8 Spridningsförlopp för fem hushållsapparater, andel av  
hushållen, 1940-1969, procent.  

 
Källa: Hagberg 1986 

 

Som figur 6-8 visar var det framför allt dammsugare, kylskåp och elspisar som 

spreds mycket fort efter 1950. De fanns i näst intill alla hushåll 1969. Den  

något långsammare utvecklingen av tvättmaskinen kan ha sin förklaring i att 

många hushåll har haft tillgång till tvättstuga och därmed inte har samma  

behov av att äga en egen tvättmaskin. En annan intressant detalj är att relat-

ionen mellan stad och landsbygd gällande spridning av apparater är den  

motsatta när det kommer till frysar. Många av apparaterna introducerades  

redan på 1920-talet, men det dröjde ändå närmare 30 år innan det egentliga 

genombrottet. Ser vi till hushållens investeringar i elektriska hushållsappara-

ter går det att identifiera några tämligen distinkta faser i utvecklingen. Figur 

6-9 visar hushållens investeringar i hushållsapparater under perioden 1920 

till 1973.  
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Figur 6-9 Hushållens ackumulerade investeringar i elektriska apparater, 
1920-1973, 2000 års priser, logaritmisk skala.  

 
Källa: Dahlman och Klevenmark: Nationalräkenskaperna 1968 - 2008 

 

Som figur 6-9 visar ökade hushållens investeringar av elektriska hushålls- 

apparater från 1925 fram till 1940. Investeringsnivån var däremot tämligen 

låg fram till 1940. Efter andra världskriget ökade hushållens investeringar i 

elektriska apparater igen och gjorde så oavbrutet fram till 1972. Men efter 

1970 blev ökningen betydligt långsammare och det förefaller som att kon-

sumtionen av elektriska apparater nådde en platå under de sista åren av peri-

oden. Den sammantagna tolkningen är att ökningen av elektriska apparater 

drev på hushållens stigande elförbrukning under perioden.  

 

6.6 Sammanfattning 

Åren 1948 till 1973 förefaller till stor del vara en fortsättning på den utveckling 

som hade påbörjats under den föregående perioden. Efter andra världskrigets 

slut ökade den privata konsumtionen, samt energikonsumtionen snabbt till 

samma nivåer som före krigsutbrottet. Under 1950-talet fortsatte den privata 

konsumtionen att stiga till nivåer långt över tidigare nivåer. Utvecklingen för-

stärktes ytterligare under 1960-talet. Hushållens energikonsumtion följer 

samma utveckling med stigande konsumtion under 1950-talet, som intensi-

fieras under 1960-talet. Tolkningen är därmed att samma mekanismer som 

styrde energikonsumtionen under den föregående perioden även var gällande 

under denna period.  
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 Under perioden genomgick hushållssektorn en omfattande energiom-

ställning från kol och ved till olja. Eftersom även den kommersiella veden 

minskade, något den inte gjorde under den föregående perioden, kan vi utgå 

ifrån att omställningen inte är en urbaniseringseffekt på samma sätt som  

ökningen av kolförbrukningen var. Omställningen till olja förefaller istället 

vara kopplad till oljans kvalitativa egenskaper, tillgängligheten och det fal-

lande relativpriset gentemot kol. Olja hanteras i ett slutet system, till skillnad 

mot kol som är ett öppet system. Det innebär att konsumenten aldrig behöver 

komma i fysisk kontakt med oljan, vilket denne gör med kolet. Dessutom är 

en oljepanna mer automatiserat och enklare att använda än koleldning.  

 I och med att oljeförbrukningen hade börjat stiga i de övriga sektorerna 

redan under föregående period var uppbyggnaden av infrastrukturnätet redan 

på plats, vilket förenklade för hushållen att ställa om till olja. Att Sverige skaf-

fade egna raffinaderier för petroleumutvinning innebar att oljesorter som pas-

sade bra för värmepannor blev en restprodukt vid produktionen av lättare  

oljor. Avslutningsvis föll relativpriset för olja gentemot kol markant under  

perioden. Även om kolpriset inte förändrades nämnvärt i absoluta tal blev det  

likväl relativt dyrare gentemot oljan.  

 Under perioden har vi även kunnat observera en tilltagande elkonsumt-

ion hos hushållen. Även om elandelen inte har varit särskilt stor har den ändå 

ökat markant från 1950. Ökningen av elförbrukningen sammanfaller väl i tid 

med en omfattande ökning av elektriska hushållsapparater hos hushållen.  

Under den föregående perioden hade en rad elektroniska hushållsapparater 

introducerats på den svenska marknaden. Spridningen var dock låg till följd 

av de höga priserna. Efter 1950 däremot ökade reallönerna snabbt, samtidigt 

som priser på hushållsapparater stod i stort sett stilla, vilket innebar att allt 

fler hushåll hade möjlighet att införskaffa apparater som dammsugare, kyl-

skåp, elspis, tv, och så vidare. Tolkningen är därmed att den stigande elkon-

sumtionen drevs av spridningen av elektriska apparater.  
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Kapitel 7. Energikris och omställning. 
1974-1990 

7.1 Inledning  

Under slutet av år 1973 började oljepriserna stiga kraftigt till följd av den 

första oljekrisen, vilket kom att bli starten för en omfattande omställnings-

period. Som en följd av detta rådde det under början av 1974 stor osäkerhet 

kring oljans framtida roll i Sveriges energisystem. Som kapitel fyra visade  

markerade OPEC 1 början på en period då bostads- och energipolitiken mer 

och mer integrerades för att nå målet att minska Sveriges oljeberoende. De 

tämligen drastiska åtgärderna i form av bland annat energiransonering som 

beskrevs i kapitel fyra, visar på situationens allvar.  

 Det kraftigt stigande oljepriset ställde krav på en allmänt dämpad ener-

giförbrukning, och i synnerhet en minskning av oljeförbrukningen.  

Detta innebar att på kort sikt skulle energiförbrukningen dämpas, och på långt 

sikt skulle oljan ersättas med andra bränslen i energisystemet. En stor del av 

ansvaret att snabbt minska energiförbrukningen lades, som framgick i kapitel 

4, på hushållen i första hand genom bättre energieffektivitet i bostaden samt 

genom att byta bort oljepannan till fördel för el eller fjärrvärme.  Efter år 1975 

kom dessutom nya byggnormer som ställde större krav på isolering och bostä-

dernas energieffektivitet. Därmed har det tillkommit flertalet regleringar som 

riktades mot hushållens energikonsumtion, samt kraftiga prisförändringar 

som gjorde oljan mindre gynnsam. 

 År 1979 inföll den andra oljekrisen till följd av revolutionen i Iran, vilket 

resulterade i ytterligare kraftigt stigande oljepriser. Som vi kunnat se i kapitel 

3 är det främst under början av 1980- talet som den stora minskningen av 

oljeförbrukningen äger rum hos hushållen. Som dessutom framgick i kapitel 

3 hade oljekonsumtionen nått sin högsta volym redan år 1970 och förefaller 

ha varit på väg mot en platå. Mellan 1974 och 1978 skedde dock en liten  

minskning, men det är framför allt mellan 1978 och 1985 som den stora 

minskningen ägde rum. Efter 1985 stabiliserades oljekonsumtionen och låg 

kvar på en jämn nivå fram till periodens slut 1990.  Samtidigt ökade  

elkonsumtionen kraftigt, framför allt mellan 1980 och 1986.  

Fjärrvärmekonsumtionen ökade dessutom under hela perioden, men i en  

betydligt jämnare takt än elen. Mellan åren 1984 och 1990 ökade även ved-

konsumtionen något, men det är små förändringar. Den största förändringen 

är därmed sammantaget den minskande oljekonsumtionen och ökningen av 

el och fjärrvärme.  

 I figur 7-1 visas hushållens energikonsumtion mellan åren 1974 till 

1990.  Vi kan se att perioden med att den kraftiga ökningen som vi kunde  
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notera under den föregående perioden avtar och stagnerade efter 1974. Ener-

gikonsumtionen ökade därefter något igen fram till 1979. Mellan åren 1979 

och 1984 föll hushållens energikonsumtion mycket kraftigt, tätt följt av en viss 

återhämtning fram till år 1987. Därefter minskade hushållens energiförbruk-

ning något igen fram till periodens slut, 1990. 

 
Figur 7-1 Hushållens energikonsumtion, 1974-1990, peta joule.  

 
 
Källa: Egna beräkningar gjorda utifrån NR 1963, 1970, 1980, 1993 2010; Bentzel 1957; SOS 

1920,1923, 1933; Krantz and Schön, 2007; Johansson, 1967, NUTEK 1994; SOU 1924:42; SOU 

1948:32; SOU 1954:29; Historisk statistik för Sverige- befolkning 1720-1967.  

  

 Den generella trenden för energikonsumtionen var stagnation under 

denna period. Konsumtionen ökade visserligen något mellan åren 1974 och 

1976 men låg därefter kvar på en oförändrad nivå fram till 1979. Efter 1979 

minskade energikonsumtionen under en femårsperiod, för att därefter stiga 

något igen 1985. Mellan 1987 och 1990 föll energikonsumtionen återigen.    

 

 Vad orsakade den avtagande energikonsumtionen? 

 Vad styrde omställningen från olja till el och fjärrvärme? 
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7.2 Energivolymer och relativprisutveckling 

Ser vi till figur 7-2 verkar det se ut som att relationen mellan den privata kon-

sumtionen och energikonsumtionen följde ett liknande mönster som under de 

två föregående perioderna, fram till 1985. Den privata konsumtionen ökade 

fram till år 1975, för att i och med energikrisen och den större strukturella 

ekonomiska kris som därmed inträffade, minska fram till år 1978. Efter en 

kort uppgång minskade den privata konsumtionen mellan 1980 och 1983.  

Efter 1983 ökade istället den privata konsumtionen tämligen markant, och 

fortsatte att göra så fram till 1989 då den åter igen stagnerade något.  

Konsumtionen både avspeglar och är en del i själva konjunkturförloppet  

eftersom den privata konsumtionen givetvis är en av de stora posterna i BNP. 

Övergripande kan konstateras att den privata konsumtionen stagnerade  

under perioden från 1974 fram till 1983. Energikonsumtionen följde under 

början av perioden ett liknande mönster som den privata konsumtionen: en 

kort ökning följdes av stagnation och därefter skedde en minskning mellan 

åren 1979 till 1984. Energikrisen 1979 orsakade en kraftig minskning av olje-

konsumtionen, och därmed hushållens totala energikonsumtion.  

Att minskningen av olja var så pass kraftig är inte förvånade eftersom  

realpriset på olja ökade med 47 procent från år 1979 till 1980.328  

Utvecklingen får därför i huvudsak vara en effekt av relativprisförändringar. 

Det som hände efter 1984 var däremot ett trendbrott som saknar motsvarighet 

i någon av de tidigare perioderna. Efter den stora devalveringen 1982 och  

avregleringarna på finansmarknaderna under 1980-talet ökade den privata 

konsumtionen markant mellan åren 1984 och 1989. Konsumtionsökningen 

under andra hälften av 1980-talet förefaller däremot inte att ha påverkat  

energikonsumtionen. Istället stagnerade energikonsumtionen och var i stort 

sett densamma 1990 som den hade varit 1984. Därmed förefaller det som att 

kopplingen mellan den övriga konsumtionen och energikonsumtionen som 

hade varit rådande under de två föregående perioderna inte längre var  

gällande. En möjlig förklaring är att de energihushållningsreformer som  

började ta form 1975 och som vidareutvecklades under början av 1980-talet 

nu började få den önskade effekten. Hushållen reagerade helt enkelt inte 

längre på prismekanismerna på samma sätt som de gjorde under de två  

föregående perioderna.  

 

 

                                                             
328 Prop. 1980/1981:90 s 28.  
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Figur 7-2 Hushållens energikonsumtion, samt hushållens aggregerade  
utgifter, 1974-1990, terrajoule 

 
Källa: Egna beräkningar gjorda utifrån NR 1963, 1970, 1980, 1993 2010; Bentzel 1957; SOS 

1920,1923, 1933; Krantz and Schön, 2007; Johansson, 1967, NUTEK 1994; SOU 1924:42; SOU 

1948:32; SOU 1954:29; Historisk statistik för Sverige- befolkning 1720-1967.  

 

Tolkningen är därmed att ett trendbrott inträffade 1985, vilket framgår i figur 

7-2, och som kännetecknas av en avlänkning mellan den privata konsumtions-

tillväxten och energikonsumtionen. Fram till och med 1985 var samvariat-

ionen mellan den privata konsumtionen och energikonsumtionen mycket hög. 

Efter 1985 stagnerade däremot energikonsumtionen trots att den privata kon-

sumtionen ökade. Komplementariteten mellan energikonsumtion och övrig 

konsumtion hade därmed brutits, vilket skulle kunna tolkas som en effekt av 

den målmedvetna politik som samtidigt bedrivits för att minska hushållens 

energikonsumtion i kombination med förändrade relativpriser. En viktig 

fråga är dock huruvida detta var ett temporärt nivåskifte eller om det verkligen 

var en långsiktig avlänkning. Ser vi till utvecklingen av relativpriserna och 

konsumtionens energiintensitet framgår det av figur 7-3 nedan att det finns 

ytterligare tecken på att ett trendbrott äger rum under början av 1980-talet.  
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Figur 7-3 Energirelativpris samt energikonsumtionens andel av den  
privata konsumtionen, 1974-1990. 

 
Källa: Beräkningar gjorda utifrån NR 1963, 1970, 1980, 1993, 2010; Bentzel 1957; SOS 1920,1923, 

1933; Krantz and Schön, 2007; Johansson, 1967, NUTEK 1994; SOU 1924:42; SOU 1948:32; SOU 

1954:29; Historisk statistik för Sverige- befolkning 1720-1967.  

 

En direkt konsekvens av utvecklingen blev att den totala konsumtionens  

energiintensitet minskade trendmässigt under i stort sett hela perioden från 

1979 och 1984. Från 1978 till 1982 ökade relativpriserna för energi samtidigt 

som energiintensiteten minskade. Efter 1984 föll dock relativpriserna samti-

digt som energiintensiteten trendmässigt fortsatte att minska, vilket i jämfö-

relse med de två tidigare perioderna är en anomali. Den förväntade utveckl-

ingen är att energiintensiteten stiger när priset faller. En möjlig förklaring är 

att anomalin kan förklaras av kvalitetsskillnader mellan olika energibärare.329 

I och med att hushållen byter bort oljan till fördel för el och fjärrvärme  

kommer hushållen bort ifrån förbränningsförlusten som de tidigare haft. I 

samband med förbränning uppstår alltid en energiförlust, en viss mängd 

energi förloras genom rökgaserna. Man eldar för kråkorna. När hushållet 

övergår från att själv elda bränslen, till att bränslet eldas i ett fjärrvärmeverk, 

flyttas förbränningsförlusten från hushållet till fjärrvärmeverket. Därmed kan 

hushållen under en period framstå som mer energieffektiva och energibespa-

rande än de är. Förutsatt att det var övergången från olja till el som låg bakom  

avlänkningen under 1980-talet, kan vi förvänta oss att effekten endast är 

                                                             
329 Östblom (1982). 
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 temporär och att ett mer ”normalt” utvecklingsmönster uppstår under den 

följande perioden.  

 Ser vi till kostnadsandelen för energi så förefaller den utvecklas som 

förväntat. När relativpriset på energi stiger så stiger även energikostnads- 

andelen, vilket kan observeras i figur 7-4 nedan.  

 

 
Figur 7-4 Hushållens utgiftsandel för energi, 1974-1990, 2000 års priser. 

 
Källa: Bentzel 1957; SOS 1920,1923, 1933; Krantz and Schön, 2007; Ljungberg, 1991,Vikström 

2002.  

 

 

Från och med år 1975 ökade energikostnadsandelen med närmare två procent, 

från cirka fyra procent till nästan sex procent. Från och med 1982 minskade 

däremot energikostnadsandelen, vilket sammanfaller med att relativpriset på 

energi slutade att stiga samt att den övriga konsumtionen ökar. Det är fullt 

möjligt att det vi observerar under denna period är en undanträngningseffekt. 

Figur 7-2 visar att hushållens allmänna konsumtion, så väl som energikon-

sumtionen, minskade kraftigt efter 1979. Den intressanta aspekten här är att 

utgiftsandelen för energi hade ökat redan efter 1974, detta trots att energikon-

sumtionen hade stagnerat. När utgiftsandelen ökade ytterligare något, från 5 

procent 1979 till 5,9 procent 1981 började hushållens konsumtion att falla. 

Från och med 1985 föll hushållens utgiftsandel för energi markant och den 

allmänna konsumtionen ökade, samtidigt som energikonsumtionen låg kvar 

på en oförändrad nivå.  
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 I och med att energibehovet är baserat på kapitalvaror i form av boende 

och apparater kan energiefterfrågan härledas till efterfrågan på kapital.  

Eftersom kapitaltjänster och energitjänster är knutet till varandra måste hus-

hållet använda energi för att kunna tillgodose sig kapitaltjänsten. Det är där-

med troligt att stigande energikostnader tränger undan delar av den övriga 

konsumtionen, eftersom energiutgifter prioriteras högre just eftersom energi-

tjänsterna är kopplade till kapitalvarukonsumtionen, som utgör en stor andel 

av hushållsbudgeten. Nu är inte energiutgiftsandelen stor nog för att undan-

trängningseffekter ensamt ska kunna förklara den fallande konsumtionen  

under början av 1980-talet. Det är dock rimligt att anta att energipriserna 

hade en konjunkturhämmande effekt eftersom den övriga konsumtionen 

ökade när energipriserna föll.  

7.3 Analys av skiftena av olika energibärare  

Förändringarna av hushållens energimix mellan åren 1974 till 1990 är den 

snabba minskningen av oljekonsumtionen som i första hand ersätts av el och 

till viss del av fjärrvärme. Ser vi till prisutvecklingen för el och fjärrvärme 

framgår det att prismekanismer kan ha påverkat utvecklingen, men här är det 

även viktigt att ta hänsyn till behovet av infrastruktur. Hushållen kunde inte 

byta till fjärrvärme lika enkelt som de kunde byta till kol eller olja under de 

förgående perioderna. Detta beror på att fjärrvärmen är beroende av en egen 

infrastruktur som först måste vara på plats för att hushållen ska kunna göra 

valet att använda fjärrvärme. Relativpriset för el och fjärrvärme, samt dess 

konsumtionsandel kan följas i figur 7-5.  
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Figur 7-5 Relativpriset för el och fjärrvärme gentemot de övriga  
energibärarna, samt el- och fjärrvärmeintensiteten, 1974-1990. 

 
Källa: Bentzel 1957; SOS 1920,1923, 1933; Krantz and Schön, 2007; Ljungberg, 1991, 

 

 

Som framgår av figuren är utvecklingen för el den förväntade, relativpriset 

faller och andelen stiger. Det är förhållandevis enkelt att komplettera en olje-

panna med en elpatron, eftersom båda använder det befintliga vattenburna 

uppvärmningssystemet i huset. För fjärrvärmen är utvecklingen något  

annorlunda. Priset för fjärrvärme relativt de övriga energislagen var förhål-

landevis oförändrat mellan åren 1974 till 1990. En viss minskning kan möjli-

gen skönjas, men den var långt ifrån lika dramatisk som prisutvecklingen för 

el. Samtidigt ökade fjärrvärmeintensiteten under hela perioden. 

 

7.4 Bostadsbyggandet  

Trenden med rivning och nyproduktion av lägenheter (som framkom i kapitel 

fem och sex) upphörde 1975, istället blev ombyggnationer vanligare från och 

med 1975.330 Samtidigt hade onekligen mycket hänt vad gällde den svenska 

bostadsstandarden sedan Ludvig Nordströms dagar. Precis som uppvärm-

ningsbehoven kom att påverkas av avskaffandet av trångboddheten och för-

bättrad sanitet, kom fördelningen mellan småhus och flerbostadshus att  

påverka hushållens energikonsumtion eftersom de olika boendekategorierna 

                                                             
330 Bladh (1992) s 334 
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tenderar att ha olika värmesystem. Det är i första hand flerbostadshus som 

har centralvärme och fjärrvärme, medan småhus har stått för den största  

andelen direktverkande el.331 De historiska uppgifterna över fördelningen  

mellan småhus och flerbostadshus är dock relativt knapphändiga före 1949, 

vilket gör det svårt att bedöma det totala beståndet. Däremot kan vi se hur 

nyproduktionen ser ut, vilket presenteras i figur 7-6.  

 

 

 

 

 

Källa: Boverket, SCB/nybyggande av bostäder, FoB 1960.332  

 

Som figur 7-6 visar byggdes betydligt fler boenden i flerbostadshus än i små-

hus under perioden 1938 till 1973.  Som synes minskade bostadsbyggandet 

markant under krigsåren men återhämtade sig snabbt efter 1950.  

                                                             
331 Energimyndigheten (2013).   

332 Före 1949 är uppgifterna om fördelningen mellan småhus och lägenheter mycket knapphändiga då sta-

tistiken över bostadsbyggande inte delades upp mellan småhus och flerbostadshus. Den streckade linjen i figur 

5-3, för åren 1938-1948, är beräknad utifrån antagandet att småhusandelen av det totala byggande är 37, 3 

procent vilket var småhusandelen av beståndet under perioden 1941-1950 enligt FoB 1960. 
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Byggandet av flerbostadshus ökade snabbt från och med 1956 och ökade yt-

terligare något i och med att miljonprogrammet initierades 1965. Efter 1971 

sjönk dock nyproduktionen av flerbostadshus mycket snabbt fram till 1977, 

varefter produktionen låg kvar på en relativt jämn nivå fram till 1987.  

Nyproduktionen av småhus fortsatte däremot att öka fram till 1975 och pas-

serade därmed produktionen av flerbostadshus 1974. Från och med 1979  

började produktionen av småhus att minska och hamnade på ungefär samma 

nivå som flerbostadshusen. Från och med 1987 ökade produktionen av både 

småhus och flerbostadshus under en femårsperiod för att därefter snabbt 

minska igen. Från och med 2001 syns en viss ökning av produktionen, men 

kring åren runt 2010 är den totala nyproduktionen ungefär i samma nivå som 

den var under krigsåren 1939 till 1945.  

 Det finns flera aspekter av bostadsbyggandet som är av intresse utifrån 

hushållens energikonsumtion. Den första är att den snabba  

energiomställningen som ägde rum under 1970-talet inte kan tillskrivas  

nyproduktionen. Målet att komma bort från oljan nåddes inte huvudsakligen  

genom att nyproducerade bostäder i första hand byggdes med nya  

värmesystem som el eller fjärrvärme. Energiomställningen tillkom istället  

genom byte av uppvärmningssystem i befintliga boenden. Det är klart att 

minskningen av nyproduktionen av bostadshus var en del av 1970-talskrisen 

och en lägre tillväxttakt än tidigare. Minskningen av nyproducerade bostäder 

förefaller därmed främst bero på en allmänt avmattad ekonomi snarare än ett 

resultat av energikrisen. Inte heller den korta perioden när nyproduktionen 

ökade runt år 1990 verkar ha något med energiomställningarna att göra då 

energisystemet förändras tämligen lite vid den tidpunkten. Intressant att  

notera i detta sammanhang är att enligt Energimyndigheten går cirka 20  

procent av den totala energiförbrukningen bland småhus till att värma vatten 

och i flerbostadshus är andelen ännu högre.333 Spridningen av varmvatten kan 

därmed ha varit en bidragande orsak till hushållens  

stigande energikonsumtion. 

 

7.5 Apparater och hemelektronik 

Vid slutet av 1980-talet började hushållen åter att spendera mer pengar på 

elektriska apparater men det var först 1997 som ökningen verkligen tog fart. 

Det innebär att under den 15-årsperiod som Sverige genomgick två oljekriser 

och stora strukturella omställningar av energisystemet ökade innehavet av 

elektriska apparater synnerligen långsamt. Ökningen inpå 1990-talet tycks 

kunna förklaras av hemmadatorns genombrott. Även om energin som  

används till elektriska apparater har varit en förhållandevis liten del av den 

                                                             
333 Energimyndigheten/hushåll/varmvatten   
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totala energikonsumtionen är det likväl intressant att notera att andelen hus-

hållsel ökade. Från 1970 till 2011 ökade hushållsandelen från 9 till 21 TWh 

inom bostads- och servicesektorn, vilket innebär att cirka 30 procent av den 

el hushållen konsumerade användes till elektriska apparater år 2011. Det är 

dock två motsatta faktorer som påverkar elkonsumtionen. Å ena sidan skaf-

fade hushållen alltfler hushållsapparater, vilket tenderade till att driva upp  

elförbrukningen, å andra sidan blev apparaterna mer energieffektiva vilket 

motverkade en stigande elförbrukning.334   

 

7.6 Historisk tillbakablick på en familjestruktur i  
omvandling  

Under 1970-talet började en ny familjestruktur att växa fram som till stor del 

byggde på fler förvärvsarbetande kvinnor. Det finns flera bidragande  

förklaringar till utvecklingen, och en av dessa påverkar hushållens energikon-

sumtion, nämligen de elektriska hushållsapparaterna. Genom att effektivisera 

hushållsarbetet har hushållen möjlighet att ägna tid åt annat, som  

förvärvsarbete eller fritid. Spridningen av elektriska hushållsapparater och en 

omfördelning av hem- och förvärvsarbete började däremot betydligt tidigare 

än 1970-talet. För att kunna beskriva den utvecklingen kommer nu en lite 

längre tillbakablick att göras för att beskriva utvecklingen som ledde fram till 

förändringarna efter 1970.  

 Strukturer förändras långsamt och de förändringar som hållshållen 

upplevt i termer av förändrat boende, successiv introduktion av ny hushålls-

teknik såsom hushållsapparater, hör inte bara ihop med elektrifieringen av 

hushållen. Elektrifieringen av bostäderna och introduktionen av  

hushållsapparater har också i hög grad skett i en växelverkande process gäl-

lande förändringar i familjestrukturen, en rationalisering av hushållsarbetet 

med hjälp av apparater, men också förändrade hushållsideal och förändrade 

behov och strukturer på arbetsmarknaden. Utöver de rent kvalitativa förbätt-

ringarna som hushållsapparaterna erbjöd kom apparaterna även att bli en vik-

tig pusselbit i den samhällsekonomiska omvälvningsfas som Sverige genom-

gick efter andra världskriget. Det industriella genombrottet kom för Sveriges 

del att äga rum under slutet av 1800- och början av 1900-talet.  

Industrialiseringen kännetecknades av en snabb tillväxt för hela ekonomin, 

en växande industrisektor och nya organisationsformer för produktion, finan-

siering och distribution.335 Övergången från ett jordbrukssamhälle till ett 

 industrisamhälle var dock i första hand ett skifte som kom att påverka män-

nen då det manliga försörjningsidealet var starkt under 1900-talets första 

                                                             
334 Energimyndigheten (2013), s 18-19. 
335 Magnusson (2013).  
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hälft.336 År 1913 var medelarbetstiden för män med familj cirka 2700 timmar 

per år, för kvinnor med familj var motsvarande siffra 400 timmar per år.  

Trenden kom att förstärkas under mellankrigstiden då andelen hemarbetande 

kvinnor ökade under perioden 1930 till 1950.337 Det bör dock beaktas att vad 

som ansågs vara arbete inte är helt lätt att definiera. Normer och värderingar 

om vad som ansågs vara manligt och kvinnligt arbete återspeglas i hur statisti-

ken har sammanställts och tolkats. Till exempel finns det stora problem med 

hur deltidsarbete redovisas.338 Därmed bör man betrakta uppgifter om  

kvinnors arbetsfrekvens före 1950 med viss försiktighet. Även om  

husmorsidealet var starkt under mellankrigstiden var det en samhällsroll som 

genomgick stora förändringar under relativt kort tid. År 1919 var Sverige i  

huvudsak ett agrart samhälle som försörjdes av jordbruk och präglades av 

stora klasskillnader.  1919 medförde dock flera förändringar som kom att på-

verka samhällsutvecklingen. Lagen om åtta timmars arbetsdag, rösträttsrefor-

men, Socialdemokratiska kvinnoförbundet och Husmodersförbundet kom  

till 1919.339  

 Tjugo år senare hade det industriella Sverige vuxit fram. Spännvidden 

mellan fattiga och rika fanns fortfarande kvar, men hade mildrats. Även skill-

naderna mellan stad och landsbygd höll på att byggas bort. Generellt sett hade 

även de flesta hushållen fått det betydligt bättre ekonomist och hade det be-

tydligt lättare att klara sin försörjning. Bostadsstandarden hade förbättrats, 

varukonsumtionen ökat, sommarsemester införts och arbetsdagarna förkor-

tats.340 Under 1920-talets början hade den akuta varubrist och nöd som upp-

stått till följd av första världskriget undanröjts. Det fanns åter igen anled-

ningar att blicka framåt mot en ljusare framtid där industrin skulle skapa 

bättre levnadsförhållanden och standardförbättringar för alla. Därigenom 

föddes även förhoppningen inom Husmodersförbundet att även hemmet och 

kvinnornas arbete skulle förbättras genom att ta del av de industriella fram-

gångarna. Lokala husmodersföreningar hade bildats under första världskriget 

som ett sätt att mildra nöden som uppstod under kriget genom att samarbeta. 

Rösträttsreformen 1919 uppfattades av många som att tiden var mogen för att 

kvinnor skulle kunna engagera sig i samhällsarbetet. Därmed kom  

Husmodersförbundet att bildas den 11 juni 1919 med syfte att vara ett forum 

och röst för hemmakvinnornas problem.341 Med tiden kom dock Husmoders-

förbundet att bli något av experter på hus och hem, och agerade ofta som opin-

ionsbildare och spred information om vad hushållen kunde göra för att 

minska sin arbetsbelastning. Därmed kom Husmodersförbundet att bli en 

                                                             
336 Andersson (2008), Brodin (1999).  
337 Hushållsbudgetundersökningen 1933. 
338 Stanfors (2007), s 76-78.  
339 Hagberg(1986), s 200.  
340 Ibid.  
341 Ibid. s 78.  
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stark förespråkare för arbetsbesparande apparater för att göra husmodern 

mer yrkesmässig och arbeta effektivare.342 Därmed fanns det en opinionsbil-

dare under mellankrigstiden som förespråkade en elektrifiering av hushålls-

arbetet och försökte förmå sina medlemmar att införskaffa elektriska hus-

hållsapparater. Som vi kunnat se i kapitel tre sågs hushållen som potentiella 

elkunder av elproducenterna, vilket var en av anledningarna till att elnätet 

börjades bygga ut för att inkludera hushållen. Men för att hushållen skulle 

vara intresserade av att köpa elektricitet behövde de först veta vilken nytta 

elektriciteten kunde göra. Detta ledde till omfattande reklamkampanjer under 

mellankrigstiden, i första hand för glödlampor och radion, men även reklam 

för kylskåp och dammsugare var vanligt förkommande under mellankrigsti-

den.343 Det kan därmed antas att det fanns en generell medvetenhet både om 

att apparaterna existerade och den nytta dessa kunde tillföra, även bland de 

hushåll som inte hade möjlighet att införskaffa dessa. Detta kan ha varit en 

bidragande faktor till att de elektriska apparaterna spreds så pass snabbt som 

de gjorde efter andra världskriget när fler hushåll fick råd att köpa dem.  

 Efter andra världskriget kom allt fler kvinnor att gå ut i förvärvsarbete 

vilket påverkade arbetskraftsutbudet, hushållets inkomster och fördelningen 

mellan hem- och förvärvsarbete. Flertalet faktorer möjliggjorde att kvinnor 

började förvärvsarbeta, och dessa innefattade både nya idéströmningar såväl 

som materiella lösningar, varav ett urval kommer att presenteras här.  

Under krigsåren 1939 till 1945 upplevde flera av de stridande nationerna  

arbetskraftsbrist, något som man försökte komma till rätta med genom att  

mobilisera den kvinnliga arbetskraften. Sinnebilden av den amerikanska hus-

modern som lämnade hemmet för att arbeta inom krigsindustrin kom även 

att användas för propagandasyften.344 Även i Sverige lyftes den beredskapsar-

betande kvinnan fram som ett föredöme och ideal då hon kunde tjänstgöra 

som industriell reservkraft. Kvinnornas inträde i industrin ansågs dock vara 

av tillfällig karaktär då husmödrarna förväntades återgå till hemmet när kriget 

var över och männen kunde återvända till förvärvsindustrin.345 Trots detta 

fortsatte andelen yrkesverksamma kvinnor att öka under 1950 och 1960-talet, 

om än i beskedlig takt. Med start under 1970-talet börjar däremot andelen yr-

kesverksamma kvinnor att öka mycket snabbt och fortsätter att göra så fram 

till 1990 då den är nästintill på samma nivå som männens.346 Att den stora 

förändringen ägde rum under 1970-talet är i huvudsak ett resultat av fram-

växten av den moderna familjepolitiken som började ta form under slutet av 

1960-talet där framför allt förskolereformen och den slopade sär- 

                                                             
342 Ibid. s 205-207. 
343 Garnert (1989), s 225-235. 
344 Overud (2002), s 86.  
345 Overud (2002), s 98. 
346 Stanfors (2007), s 80.  
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beskattningen ses som två nyckelfaktorer till att kvinnornas förvärvsarbe-

tande ökade så pass snabbt.347  

 Före det industriella genombrottet var de svenska bondehushållen till 

stor del självförsörjande. Även om arbetet var uppdelat mellan manligt och 

kvinnligt var det inte möjligt att tala om en huvudsaklig försörjare då samtliga 

arbeten var behövliga för att försörja familjen.348 I och med  

industrialiseringen och den moderna penningekonomin förändras relationen 

mellan att arbeta inom hemmet och utanför hemmet och skillnaden mellan 

mannens och kvinnans arbete förstärks. I och med att hushållets egen  

produktion minskade blev hushållet mer beroende av en monetär inkomst för 

att istället köpa de varor och tjänster som de behöver. Därigenom blev det mer 

uppenbart att det var förvärvsarbetandet som försörjde familjen och hemar-

betet blev av mer osynlig karaktär då försörjning kom att likställas med in-

komst.  Därigenom blev mannen familjens försörjare samtidigt som det så att 

säga uppstod familjemedlemmar som inte kan försörja sig själva, det vill säga 

kvinnor, barn och äldre.349 Detta var de förutsättningar som rådde när allt fler 

elektriska apparater började introduceras på den svenska marknaden mellan 

1910 och 1950. 

 Denna kontext är av vikt för att kunna förklara den tröga utvecklingen 

som de elektriska apparaterna hade fram till 1950, och den roll de därefter 

kom att få. Det bristfälliga elnätet var givetvis en bidragande orsak till att de 

elektriska apparaterna spreds långsamt, framför allt på landsbygden, men 

dessa hinder byggdes bort under 1930 och 1940-talet, och som vi kunnat se i 

kapitel 3 var i stort hela Sverige elektrifierat 1945. Ytterligare ett argument för 

att det inte var elnätets brister som var det största hindret är radion som kom 

att spridas till i stort sett varje hushåll inom loppet av 15 år från det att den 

lanserades.350 Det höga priset på elektriska apparater har som vi har kunnat 

se haft en dämpande effekt på efterfrågan, då en dammsugare 1920 kostade 

en halv månadslön för en lägre tjänsteman, och ett kylskåp cirka fem månads-

löner.351 En intressant fråga att ställa är vad det är hushållen får för köpet, det 

vill säga vad är energitjänsten? För elektriska hushållsapparater är energi-

tjänsten ett förenklat hushållsarbete och därmed en lägre arbetsbelastning 

inom hemmet. Den förbättrade produktiviteten för hushållsarbete genererar 

dock inga större monetära värden utan blir i monetära termer istället endast 

en utgift. 

 I och med omställningen av samhällsekonomin efter 1950 förändras 

förutsättningarna för hushållens försörjning. När normen alltmer kom att gå 

mot en tvåförsörjarmodell behövs det ett samhälle som kan fungera med en 

                                                             
347 Stanfors (2007). 
348 Åmark (2002), s 237. 
349 Ibid. S 238.  
350 Nordberg (1998) 
351 Hagberg (1986), s 54.  
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allt större andel förvärvsarbetande befolkning. Även om det offentliga  

försörjningsansvaret byggdes ut i form av barnpassning och äldreomsorg 

kvarstod fortfarande hushållsarbetet i form av städning, tvättning och  

matlagning som hushållet själv behövde sörja för. Eftersom arbetet är  

tidsödande blir alternativkostnaden för hushållsarbete utebliven lön från  

förvärvsarbete. I och med att hushållen istället erhåller lön har de möjlighet 

att köpa de tjänster och produkter som tidigare tillverkades inom hemmet, så 

till vida lönen från arbetet överstiger priset på varor och tjänster.  

Resultatet är att hushållen byter den tid de tidigare lagt på hushållsarbeten till 

att istället förvärvsarbeta, förutsatt att avkastningen för förvärvsarbete är 

högre än det är för hushållsarbete. Därigenom fick elektriska hushållsappara-

ter ett högre ekonomiskt värde än de tidigare haft och därmed  

ökade efterfrågan.    

 Det stora trendbrottet kom som sagt efter 1950 då både män och kvin-

nor bidrog till att möta efterfrågan av arbetskraft inom tillverkningsindustrin. 

1950 var den kvinnliga förvärvsfrekvensen cirka 30 procent för kvinnor i  

åldern 24 till 49 år, men har därefter ökat till cirka 90 procent 1990.352 I och 

med att kvinnors förvärvsarbete ökade minskade deras andel för hemarbete, 

samtidigt som männens andel ökade något, dock inte i samma omfång som 

kvinnornas andel minskade. Det innebär att det totala antalet timmar som 

hushållen lägger på hushållsarbete har minskat från år 1960 fram till idag. 

Detsamma gäller antalet timmar per år som ägnats år förvärvsarbete där män-

nens årsarbetstid har minskat från 1900 timmar år 1960 till cirka 1400 

idag.353 Under samma period har kvinnornas årsarbetstid ökat från cirka 800 

timmar till 1000. Detta innebär att hushållen totalt sett ägnar mindre tid år 

förvärvsarbete idag än vad de gjorde 1960. Även antalet timmar som  

hushållen lägger på hemarbete har minskat då hushållen spenderade 1700  

arbetstimmar på hemarbete 1960. Idag är den siffran cirka 1200 timmar. 

Sammantaget innebär detta att hushållens fritid, det vill säga när de inte ägnar 

sig åt förvärvs- eller hemarbeten har gått från 1500 timmar år 1960 till 2000 

timmar år 2000.  Förklaringen ligger i att hushållen minskar sitt hemarbete i 

större omfattning än de ökade sitt förvärvsarbete vilket totalt sett påverkar 

fördelningen mellan arbete och vila.354   

 Effektiviseringen av hemarbetet har därmed bidragit till att påverka 

männens och kvinnornas arbetstimmar och likrikta arbetsfördelningen då 

kvinnor börjat förvärvsarbeta allt mer samtidigt som männen har börjat ägna 

sig mer åt hemarbete. Det är intressant att det framför allt är det som kan 

kategoriseras som klassiskt hemarbete som hushållen har minskat på mest, 

exempelvis diskning, städning, tvättning och matlagning. Genom att bli mer 

                                                             
352 Andersson (2008). Kap 2 
353 Andersson (2008). Kap 2.  
354 Ibid.  
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kapitalintensiva har hushållen förbättrat sin produktivitet inom hemmet  

genom att byta arbetstid mot realkapital.355  

7.6 Sammanfattning 

Även denna period har karaktäriserats av stora omställningar av hushållens 

energikonsumtion. Den stora förändringen har varit omställningen från olja 

till el och fjärrvärme, där el är den energibärare som ökat mest under peri-

oden. Tendensen till minskad oljeförbrukning gör sig synlig redan 1974, men 

det är mellan åren 1980 och 1985 som den stora minskningen äger rum. När 

oljekonsumtionen minskar är det i första hand elkonsumtionen som stiger, 

vilket antas bero på att hushållen börjar använda el för uppvärmning i en  

betydligt större omfattning av vad som gjorts tidigare. Detta sammanföll väl i 

tid med utbyggnaden av kärnkraften, vilket hjälpte till att sänka elpriserna. 

Även fjärrvärme ökar under hela perioden, men i betydligt långsammare takt. 

Detta antas ha att göra med att infrastrukturen för fjärrvärmen fortfarande 

var under utbyggnad och därmed inte kunde öka i samma omfattning  

som elektriciteten. 

 Under periodens början bröts den tidigare trenden med stigande  

privatkonsumtion och stigande energikonsumtion. Istället stagnerade  

hushållens konsumtion. Precis som under de tidigare perioderna speglas  

utvecklingen av den allmänna konsumtionen i energikonsumtionen,  

åtminstone fram till 1984. Från och med 1985 ökade den privata  

konsumtionen kraftigt fram till 1990. Energikonsumtionen gjorde däremot 

inte det utan fortsätter minska svagt. Detta är ett avbräck från de tidigare pe-

rioderna i och med att den allmänna konsumtionen och energikonsumtionen 

har följts åt under de två tidigare perioderna. Under 1970-talet och efter olje-

krisen förefaller marknaden fortfarande befinna sig i ett normaltillstånd och 

prismekanismerna är rådande. När oljepriset började stiga efter 1973 avtog 

ökningen av oljekonsumtionen. I och med att oljan stod för närmare 70  

procent av energikonsumtionen avstannade även ökningen av hushållens  

totala energikonsumtion. I början av 1980-talet sjönk oljekonsumtionen  

markant, och således även hushållens totala energikonsumtion. I samband 

med detta ökade hushållens utgiftsandel för energi markant, samtidigt som 

den övriga privata konsumtionen minskade, vilket tyder på att energipriserna 

hade en utträngningseffekt gentemot övriga konsumtionsvaror. Efter år 1984 

bryts det tidigare mönstret i och med att den övriga konsumtionen ökade, men 

energikonsumtion gjorde det inte. Därmed har något förändrats i relationen 

mellan de olika konsumtionsgrupperna.  

 

                                                             
355 Andersson (2008). Kap 2. 
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Det förefaller därmed som att det rådde en normalsituation fram till mitten av 

1980-talet. Mekanismerna som tidigare varit rådande där den privata  

konsumtionen varit styrande för energikonsumtionen verkar därmed ha för-

ändrads under 1980-talet. Det är dock oklart om det rör sig om en temporär 

nivåförskjutning, eller om det är en utveckling som kommer råda även under 

nästa period.   

 Under denna period har hushållen genomgått stora volymförändringar 

gällande energikonsumtionen, men även energins användningsområden har 

påverkats. Utvecklingen av elektriska hushållsapparater har förvisso pågått 

även under de två föregående perioderna, men det är under denna period som 

effekterna av arbetsfördelningen började märkas. I och med att  

hushållsarbetet effektiviserades blev det möjligt för hushållen att ägna tiden 

åt annat, som till exempel förvärvsarbete eller fritid. Elektrifiering av hus-

hållsarbetet kom därmed att bli en del av den samhällsförändring som innebar 

en ökande andel förvärvsarbetade kvinnor.  
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Kapitel 8. Det gröna folkhemmet. 1991- 
2008 

8.1 Inledning 

Under början av 1990-talet genomgick Sverige en av de värsta ekonomiska 

kriserna i landets historia, med stigande arbetslöshet och fallande inkomster 

som följd. Samtidigt var 1990-talet det årtionde då den svenska politiska  

ambitionen att bli världsledande inom miljö- och klimatfrågorna slog  

igenom.356 Detta skulle inte minst ske genom en omställning av energisyste-

met till att bli ekologiskt hållbart. Som ett led i strategin infördes ett koldi-

oxidtak som 1991 följdes upp med en koldioxidskatt. Samtidigt inleddes en 

storskalig satsning på förnyelsebara energikällor. Av de förnyelsebara energi-

källorna var det främst bioenergi som ansågs ha potential att utgöra ett bety-

dande tillskott till energisystemet. Tillskottet behövdes inte minst tack vare 

stängningen av kärnkraftsreaktorerna i Barsebäck år 1999 respektive 2005. 

 I kapitel tre kunde vi se att hushållen i stort sett hade upphört med att 

använda olja under slutet av 1990-talet. Detta hade i sin tur föregåtts av den 

stora oljekonsumtionsminskningen mellan åren 1979 och 1985. Samtidigt var 

hushållens oljekonsumtion relativt konstant mellan 1985 och 1994.  

Därefter började den på nytt att minska svagt.  Minskningen tilltog efter år 

2000 och vid undersökningsperiodens slut stod oljan endast för någon en-

staka procent av hushållens energikonsumtion. Samtidigt var hushållens  

elkonsumtion relativt oförändrad från år 1991 fram till år 2008.   

Elförbrukningen ökade visserligen något fram till år 2000, men minskade 

därefter. Användningen av fjärrvärme fortsatte att öka mellan åren 1991 till 

2008. Ökningen var dock inte särskilt dramatisk, med en relativt konstant  

ökningstakt under hela perioden.  

 Den kanske mest påtagliga förändringen under perioden var att för-

brukningen av biobränslen började öka igen efter att ha minskat sedan  

1950-talet. Som vi tidigare har sett stod biobränslen för mindre än tio procent 

av hushållens energikonsumtion under 1970-talet. Redan under 1980-talet 

började dock biobränsleanvändningen öka och trenden har hållit i sig även 

under den sista analysperioden. Under de sista åren av studien stod bio- 

bränslen för mellan 20 och 23 procent av hushållens energikonsumtion  

(se figur 3-2).  

 Förändringarna i hushållens energiförbrukning uppvisar både  

skillnader och likheter i jämförelse med övriga sektorer. Vedförbrukningen 

ökade också på nationell nivå, vilket visar att användningen av biobränslen 

blev allt vanligare även i andra sektorer. De övriga sektorernas ökade  

                                                             
356 Kall (2011), s 144.  
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användning av biobränslen inleddes under mitten av 1980-talet och fortsatte 

med en kraftig ökning under 1990-talet. Hushållen släpade alltså inte efter de 

andra sektorerna i biobränsleomställningen, såsom de hade gjort vid de  

tidigare omställningarna till kol och olja. Också på nationell nivå låg  

elförbrukningen kvar på en relativt jämn nivå från och med 1990, vilket var  

detsamma som för hushållen. För oljekonsumtionen skiljde sig dock hushål-

len från den totala förbrukningen då oljan fortsatte att vara en relativt stor del 

av den nationella primärenergitillförseln även efter 1990. Detta torde  

förklaras av svårigheterna att ställa om transportsektorn till  

fossilfria bränslen. 

 Under den föregående perioden kunde vi se att hushållens energikon-

sumtion minskade markant efter 1979, följt av en viss återhämtning under 

mitten av 1980- talet och en nedåtgående trend efter 1987. Denna period ka-

raktäriserades istället av en viss minskning, följt av en stagnation efter år 

2003, vilket framgår i figur 8-1.  

 
Figur 8-1 Hushållens energikonsumtion inom bostaden, 1991-2008,  
peta joule. 

 

 Källa: Egna beräkningar gjorda utifrån NR 1963, 1970, 1980, 1993 2010; Bentzel 1957; SOS 

1920,1923, 1933; Krantz and Schön, 2007; Johansson, 1967, NUTEK 1994; SOU 1924:42; SOU 

1948:32; SOU 1954:29; Historisk statistik för Sverige- befolkning 1720-1967.  

 

Den generella utvecklingen mellan åren 1991 till 2008 motiverar till följande 

frågeställningar: 
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 Varför minskade oljeanvändningen så pass markant? 

 Hur påverkade hushållens energiomställning dess koldioxidutsläpp?   

 

 

8.2 Energivolymer och relativprisutveckling 

Under den föregående perioden kunde vi notera att de svenska hushållens 

energikonsumtion genomgick stora strukturförändringar och att vissa av de 

grundläggande mönstren gällande energikonsumtionen mellan åren 1913 till 

1973 började förändras.  

 I föregående kapitel konstaterades ett starkt positivt samband mellan 

den allmänna privata konsumtionen och hushållens energikonsumtionsvoly-

mer. Detta samband bröts dock i mitten av 1980-talet. Den privata konsumt-

ionen ökade kraftigt medan energikonsumtionen var oförändrad.  Frågan var 

dock huruvida detta fenomen innebar en tillfällig nivåförskjutning, eller om 

den var uttryck för ett faktiskt trendbrott. En nivåförskjutning innebär en kor-

tare transitionsperiod varefter det positiva sambandet återuppstår.  

En fundamental strukturförändring hade inneburit en permanent upplösning 

av sambandet. Figur 8-2 nedan visar utvecklingen för den privata konsumt-

ionen, samt hushållens energikonsumtion.  

 

 
Figur 8-2 Hushållens energikonsumtion, samt hushållens totala  
konsumtion, 1991- 2008, terrajoule. 
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Källa: Egna beräkningar gjorda utifrån NR 1963, 1970, 1980, 1993 2010; Bentzel 1957; SOS 

1920,1923, 1933; Krantz and Schön, 2007; Johansson, 1967, NUTEK 1994; SOU 1924:42; SOU 

1948:32; SOU 1954:29; Historisk statistik för Sverige- befolkning 1720-1967.  

 

Som figur 8-2 visar förefaller det som att mönstret som rådde under de två 

första analysperioderna upphörde att existera under perioden efter 1991.  

Mellan åren 1991 till 1997 minskade den privata konsumtionen markant,  

vilket var ett direkt resultat av 1990-talskrisen och den rådande  

lågkonjunkturen. Energikonsumtionen ökade däremot mellan åren 1992 och 

1996. Därefter föll energikonsumtionen igen mellan åren 1997 och 2000.   

Den privata konsumtionen började däremot stiga igen från och med år 1997 

och fram till periodens slut 2008. Energikonsumtionen ökade visserligen  

något mellan åren 1997 och 2003 men verkar därefter ha planat ut på en 

relativt jämn nivå.   

 Tidigare har vi kunnat utgå från att hushållens energikonsumtion kan 

härledas till annan konsumtion. Energin har behövts för att bostads- och  

kapitalvaror ska kunna generera de energitjänster som hushållen efterfrågar. 

Det förhållandet får ändå anses fortfarande råda, men något i kopplingen  

mellan de olika konsumtionsvarorna och energin förändrades helt uppenbart. 

 Tolkningen är alltså att den allmänna konsumtionen upphörde att driva 

energikonsumtionen under 1990- och 2000-talen. Under den aktuella analys-

perioden var det endast under tre år, 2000 till 2003, som både den allmänna 

privata konsumtionen och hushållens energikonsumtion visade ett sam- 

stämmigt mönster.  Under övriga år förefaller det inte finnas något samband  

mellan dem.  Från mitten av 1980-talet kan ekonomins- och den privata  

konsumtionens tillväxttakt alltså inte förklara utvecklingen av hushållens 

energiförbrukning. Det rörde sig alltså om en fundamental avlänkning mellan 

konsumtion och energianvändning. 

 Under de tidigare perioderna har vi kunna se tämligen tydliga samband 

mellan energins relativpris och dess konsumtionsvolym, och det är möjligt att 

dessa uppgifter kan hjälpa oss förstå utvecklingen i figur 8-2. 
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Figur 8-3 Energirelativpris samt energikonsumtionens andel av den  
privata konsumtionen, 1991-2008. 

 
Källa: Egna beräkningar gjorda utifrån NR 1963, 1970, 1980, 1993 2010; Bentzel 1957; SOS 

1920,1923, 1933; Krantz and Schön, 2007; Johansson, 1967, NUTEK 1994; SOU 1924:42; SOU 

1948:32; SOU 1954:29; Historisk statistik för Sverige- befolkning 1720-1967.  

 

Figur 8-3 uppvisar ett svårtolkat mönster. Tolkningen av serien är dock att 

relativpriserna var trendmässigt oförändrade mellan åren 1991 och 2003. 

Därefter skedde möjligen en svag ökning av relativpriset. Mönstret är dock 

inte tydligt. Ett fem års glidande medelvärde visar det på svagt stigande  

relativpriser från omkring 2003.357 Från 1991 fram till 1993 föll relativpriset 

för energi något, för att därefter ligga kvar på en tämligen jämn nivå fram till 

och med 1998. Mellan åren 1992 och 1996 ökade däremot energins andel av 

konsumtionen markant, för att därefter minska igen fram till 2008. Från år 

2000 pekar utvecklingen på ett normaltillstånd, det vill säga att när energi-

priserna ökade minskade även energins andel av konsumtionen. Utvecklingen 

mellan åren 2000 till 2008 uppvisade således samma mönster som vi kunnat 

se under de andra tre perioderna (figur 5-2, 6-3 samt 7-3).   

 Utgiftsandelen för energi förefaller samtidigt ha stabiliserats något  

under perioden. Under de två första perioderna pendlade utgiftsandelen, med 

undantag för krigsåren, mellan 3,5 och 4,5 procent.  I och med den första och 

andra oljekrisen 1973 och 1979 ökade utgiftsandelen till upp mot sex procent 

för att under 1980-talet gå ner något igen. Mellan åren 1991 och 1995 låg ut-

giftsandelen på en relativt jämn nivå på mellan 5,3 och 5,5 procent, vilket 

                                                             
357 STEM ekonomiska styrmedel 
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framgår i figur 8-4. Energikostnadsandelen har alltså varit stabil sedan mitten 

1980-talet.   

 

 

 

 
Figur 8-4 Energikostnadsandel för hushållen, 1991-2008. 

 
Källa: Bentzel 1957; SOS 1920,1923, 1933; Krantz and Schön, 2007; Ljungberg, 1991,Vikström 

2002.  

 

 

År 1996 ökade utgiftsandelen något, vilket sammanfaller med en ökad energi-

konsumtion. Därefter föll utgiftsandelen fram till år 2000 då den nådde sin 

lägsta punkt på 4,7 procent. Efter 2001 verkar nivån återigen stabiliseras  

något. Även om det skedde årliga variationer är nivån år 2008 ungefär  

densamma som den var år 2001.  

8.3 Bostadsbyggandet 

Den föregående perioden inleddes med en kraftig nedgång i nyproduktionen 

av lägenheter samtidigt som nyproduktionen av småhus fortsatte att öka.  

Mellan åren 1980 till 1985 föll nyproduktionen av både småhus och  

lägenheter. Efter 1985 ökade dock nyproduktionen på nytt och 1991 var  

således nyproduktionen av både lägenheter och småhus tämligen god, vilket 

framgår av figur 8-5.  
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Figur 8-5 Nyproduktionen av småhus och lägenheter, antal färdigställda 
lägenheter, 1991-2008. 

 
Källa: SCB/nybyggnad av bostäder 

 

I och med en konjunkturavmattning i framförallt USA och Västeuropa under 

1990 kom även den svenska tillväxten att tappa fart. När 1980-talets  

fastighetsbubbla slutligen brast blev effekterna på den svenska ekonomin 

mycket stora. Värdet på kommersiella fastigheter sjönk med närmare 50  

procent mellan åren 1990 och 1992, vilket utlöste en kraftig fastighetskris i 

Sverige.358 Den pågående byggboomen kom därmed att få ett abrupt slut och 

nyproduktionen av fastigheter föll till historiskt låga nivåer. Mellan åren 1995 

till 2000 låg nyproduktionen kvar på samma låga nivåer, men började från 

och med 2001 att stiga något igen.  

 I och med bostadsstockens tröghet är det tveksamt om den starka  

nedgången i nyproduktionen har haft någon större inverkan på hushållens 

energikonsumtion. Det är därmed inte troligt att den stagnation av hushållens 

energiförbrukning som vi noterat under samma period kan förklaras av  

bostadsutvecklingen efter 1990.     

                                                             
358 Magnusson (2013), s 24-25.  
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8.4 Apparater och hemelektronik 

Under de tre föregående perioderna har vi kunnat se en markant utveckling 

av olika elektriska hushållsapparater som har påverkat hushållens  

levnadsstandard och möjligheter att styra sin vardag. Ju mindre tid hushållen 

har behövt lägga på hushållsarbete desto mer tid har kunnat ägnas till fritid 

och/eller lönearbete. Under början av 1990-talet hade i stort sett varje hushåll 

tillgång till de vanligaste apparaterna, som dammsugare, TV, kyl, frys och så 

vidare. Däremot hade hemmadatorn fortfarande inte fått sitt verkliga genom-

brott. När utvecklingen väl kom igång under mitten av 1990-talet gick det där-

emot mycket fort. År 1995 hade 28 procent av de svenska hushållen en dator 

hemma. År 2000 hade siffran ökat till 78 procent.359 Ser vi till hushållens  

investeringar i elektriska apparater kan vi notera en märkbar ökning från och 

med 1997, vilket framgår av figur 8-6 nedan.  

 

 
Figur 8-6 Hushållens ackumulerade investeringar i elektriska apparater, 
1991-2008, 2000 års priser, logaritmisk skala.    

 
Källa: Dahlman och Klevenmark: Nationalräkenskaperna 1968 - 2008 

 

Ökningen av datorer i de svenska hushållen förefaller dock inte haft någon 

större inverkan på hushållens totala elkonsumtion. Att skatta effekten av ut-

vecklingen av elektriska hushållsapparater är dock inte helt oproblematiskt. I 

och med att elektriska hushållsapparater har utvecklats mot att bli mer energi-

                                                             
359 Statskontoret 2001:28 
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effektiva är det vid ett första ögonkast vanligt att anta att hushållens el- 

förbrukning borde minska. Om det verkligen uppstår en minskning på aggre-

gerad nivå beror dock på vilka nya beteendemönster som uppstår, närmare 

bestämt hur starka rekyleffekterna blir.  

 Bland de hushållsapparater som har förbättrats ur teknisk energi- 

effektivitetssynvinkel sedan 1990-talet återfinns bland annat vitvaror som kyl- 

och frysskåp. En modern frys har en genomsnittlig förbrukning som på årsba-

sis är 300 kWh lägre än för en tio år äldre frys. 360  Skillnaden mellan ett 

modernt kylskåp och ett äldre kylskåp är ungefär 240 KWh per år. Det finns 

därmed uppenbara energivinster att göra med att byta frys och kylskåp, vilket 

beror på att dessa apparater är påslagna dygnet runt och därmed inte påverkas 

av beteendeförändringar eller rekyleffekter på samma sätt som till exempel 

datorer eller TV-apparater. 

 Även den moderna utvecklingen av TV-apparater kan påverka  

hushållets elkonsumtion. Moderna TV-apparater med LCD eller LED-skär-

mar är betydligt mer energieffektiva än tidigare bildrörs- eller plasmaskär-

mar. Men i och med att TV:n också har blivit större har en stor del av energi-

vinsterna ätits upp av större bildstorlek. Lägger man dessutom till nya kom-

pletterande apparater som TV-spel så stiger elförbrukningen med 66 kWh/år 

om spelet används en timme per dag.  

 En annan aktivitet som ofta förknippas med stor energiförbrukning är 

tvättning och torkning av kläder, och även här har den tekniska utvecklingen 

gjort utrustningen mer energieffektiv. Skillnaderna mellan en modern tvätt-

maskin och en tio år gammal maskin är dock inte gigantisk. En modern tvätt-

maskin som gör två tvättar i veckan förbrukar 125 kWh/år, medan en äldre 

modell förbrukar 187 kWh/år. Däremot är skillnaden mellan moderna och 

äldre torkskåp eller torktumlare mycket stora. Ett modernt torkskåp som  

används två gånger i veckan förbrukar 437 kWh/år. Förbrukningen för ett 

äldre torkskåp är 936 kWh/år. Förbrukningen för en modern och en äldre 

torktumlare är 364 respektive 728 kWh/år. Det finns alltså stora energivinster 

med att använda energieffektiva torkskåp/torktumlare, men elförbrukningen 

är fortfarande hög. Därmed får användningsnivån ett stort genomslag för hus-

hållens energiförbrukning.  Skillnaden mellan ett hushåll som använder sitt 

torkskåp en gång per vecka jämfört med ett hushåll som använder det fyra 

gången i veckan är 218 kWh/år respektive 874 kWh/år. 

 Två andra områden som både är omdiskuterade och som påverkar hus-

hållens energiförbrukning är belysning och komfortvärme. Vad det gäller be-

lysning är det tveksamt om övergången till lågenergilampor påverkar  

resultatet i den här studien i och med att lågenergilampor infördes relativt 

sent. Men det är ändå värt att notera att tio stycken glödlampor på 40 Watt 

                                                             
360 Samtliga jämförelser av hushållsapparaters elförbrukning under detta stycke är baserade på Vattenfalls 

elförbrukningsberäkningar: http://www.vattenfall.se/sv/stora-elraknaren.htm 
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förbrukar 1170 kWh/år om de är tända åtta timmar om dagen, samtidigt som  

motsvarande lågenergilampor förbrukar 321 kWh/år. Det är en stor skillnad 

och för att lågenergilamporna ska förbruka lika mycket el som tio vanliga  

glödlampor behöver hushållet använda 35 stycken lågenergilampor.   

 Det sista området är komfortvärme, som innefattar bastu, motorvärme 

och kupévärmare. En motorvärmare och en kupévärmare som används 25 

timmar i veckan förbrukar 825 kWh/år. Genom att använda en timer som 

minskar tiden till fem timmar i veckan sjunker förbrukningen till 165 kWh/år. 

Även en bastu har stor påverkan för hushållets energiförbrukning. En bastu 

som används två timmar i veckan förbrukar 308 kWh/år. Är användningen 

istället sju timmar per vecka stiger förbrukningen till 1080 kWh/år.  

 De faktorer som påverkar hushållens elkonsumtion är komplexa.  

Teknisk effektivisering kan dels leda till mindre energiförbrukning per  

tidsenhet som apparaten används, men också till ökad användning eller  

möjlighet att använda nya typer av energiförbrukande hushållsapparater. 

Samtidigt har vi tidigare konstaterat att sambanden mellan energipriser och 

konsumtionens energiintensitet verkar vara relativt långsiktigt stabila.  

Exempelvis ryms de tekniska förändringar som diskuteras här inom en period 

med konstanta energiutgiftsandelar, men med stigande energipriser.  

 Sammanfattningsvis kan vi alltså konstatera att det i första hand är två 

variabler som avgör hur mycket energi som förbrukas av hushållsapparater. 

Dels är den tekniska utvecklingen av apparaterna viktig. Generellt sett blir 

husgeråden allt mer energieffektiva, vilket är en utveckling som kan antas  

drivas av stigande elpriser. Den andra variabeln är användningsgrad och hus-

hållets preferenser. Ett hushåll som inte använder en bastu och som är spar-

sam med att använda ett torkskåp har gjort stora energivinster. Å andra sidan 

kan dessa lätt omintetgöras genom nya el-förbrukande maskiner, till exempel 

kraftfulla speldatorer. Koncensus är att det inte råder en rak korrelation  

mellan inköpta produkter och elförbrukningen.  Detta eftersom effekten av att 

hushållets val att nyttja hemutrustningen är större än effekten av energi- 

effektivare apparater.  Dessutom är den energiförbrukning som apparaterna 

står för tämligen liten i förhållande till uppvärmningsförbrukningen. Spill-

värmen från el-förbrukande apparater bidrar också till uppvärmningen,  

vilken i princip kan minskas i motsvarande grad.   

 Även om energiförbrukningen för de elektriska apparaterna i samman-

hanget har varit förhållandevis små har det likväl ägt rum en del förändringar 

inom elkonsumtionen, framför allt efter år 1950. Sedan tidigare vet vi att  

endast fem procent av hushållen var uppvärmda med elektricitet 1970.361  

Utifrån den kunskapen kan vi anta att all el som hushållen förbrukade före 

1950 uteslutande användes till belysning eller elektriska apparater, det vill 

                                                             
361 NUTEK (1994). 
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säga det som betecknas som hushållsel. Utifrån kapitel tre vet vi även att elekt-

ricitet stod för endast några få procent av hushållens energikonsumtion fram 

till 1955. Efter 1955 började andelen elektricitet att öka stadigt, om än lång-

samt fram till 1970. Sannolikt beror ökningen i huvudsak på ett ökat  

användande av elektriska apparater, då ökningen av elkonsumtion korrelerar 

väl med spridningen av elektriska apparater bland hushållen. Men vad hände  

efter 1970? I och med oljekrisen och färdigställandet av de första  

kärnkraftsreaktorerna under 1970-talet förändrades relativpriset mellan el 

och olja, och hushållens elkonsumtion genomgick en markant ökning fram till 

början av 1990-talet. Detta samtidigt som det blir allt vanligare att använda 

direktverkande el som uppvärmningssystem.362 I figur 8-7 nedan är bostads- 

och servicesektorns elkonsumtion uppdelad på elvärme och hushållsel.    

 
Figur 8-7 Elanvändningen i bostads- och servicesektorn 1970-2011, TWh, 
temperaturkorrigerad. 

  
Källa: Energimyndigheten, energiläget i siffror 2013.  

 

Som figur 8-7 visar ökade förbrukningen av hushållsel relativt stadigt mellan 

1970 och 1995, sammantaget med närmare 10 TWh. Därefter låg den kvar på 

en tämligen jämn nivå på cirka 20 TWh per år. Den har dessutom ökat något 

under de senaste åren. Även om utbudet av elektriska apparater ökade under 

hela perioden har dessa även blivit allt mer energieffektiva och den totala 

energiförbrukningen för elektriska apparater låg kvar på en relativt  

                                                             
362 NUTEK (1994).  
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oförändrad nivå efter 1990. Mellan åren 2008 och 2011 kan vi notera en svag 

ökning av hushållselen, men eftersom det är så få observationer är det svårt 

att säga huruvida det är en trendmässig förändring eller bara en  

tillfällig ökning. 

 Användningen av elvärme ökade snabbt efter oljekrisen 1973 och gick 

från cirka 5 TWh år 1970 till 29 TWh år 1990. Därefter har användningen av 

elvärme minskat igen allteftersom andra värmesystem som fjärrvärme, pellets 

eller värmepumpar har blivit billigare.363 Sammantaget innebär detta att el-

konsumtionen i dagsläget består av nästan lika andelar elvärme som hushåll-

sel. Den svaga ökningen av elkonsumtion som noterades i kapitel tre verkar 

dock främst komma från en ökning av hushållselen. 

8.5 Koldioxidutsläppens utveckling 

Som vi kunnat se i kapitel fyra kom energipolitiken att få allt starkare miljö-

politiska inslag under 1990-talet. När kärnkraftsfrågan kunde skjutas på 

framtiden blev det möjligt att diskutera alternativen och hur de nya mål- 

sättningarna skulle nås. Den tidigare fastlagda inställningen att Sverige  

behövde komma ifrån oljeberoendet stod fast, men kom att breddas till att 

även omfatta andra fossila bränslen än olja. I och med att regeringen fastslog 

ett koldioxidtak kom alla former av fossila bränslen att omfattas av klimat-

politiken. Utöver hushållens direkta oljeförbrukning kom även de sekundära 

energibärarna, till exempel stenkol och olja som användes inom el- och  

fjärrvärmeproduktionen, att beröras av olika politiska styrmedel. Den svenska 

elproduktionen var vid det här laget i stort sett fri från fossila bränslen då  

produktionen i första hand utgjordes av direktproducerad vattenkrafts- och 

kärnkraftsel.364 För att få perspektiv på hushållens koldioxidutsläpp är det 

nödvändigt att tillfälligt utvidga analysperioden till hela avhandlingens 

undersökningsperiod. Inom fjärrvärmen hade däremot stenkolet fått ersätta 

oljan under 1970-talet och stod under 1980-talet för en betydande del av  

fjärrvärmeproduktionen, vilket framgår i figur 8-8 nedan.  

 

 

                                                             
363 Energimyndigheten (2013).  
364 SCB/ årlig energistatistik  
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Figur 8-8 Fördelningen av olika energibärare inom  
fjärrvärmeproduktionen, 1970-2008, procent. 

 
Källa: Energimyndigheten/ energiläget i siffror 

 

 

Som figur 8-8 visar var oljan helt dominerande under 1970-talet då den  

svarade för över 90 procent av fjärrvärmeproduktionen. Efter 1980 minskade 

oljeanvändningen markant då spillvärme, el och bergvärme började användas 

i större utsträckning. Det viktigaste substitutet för olja i energisektorn var 

dock stenkol som efter 1982 kom att stå för närmare 30 procent av  

bränsleanvändningen i fjärrvärmesektorn. Användningen av kol varade dock 

under en relativt kort period och började minska redan under slutet av  

1980-talet. Därefter minskade kolanvändningen under hela 1990-talet.  

En viktig förklaring är införandet av koldioxidskatten år 1991.365  

Koldioxidskatten utformades också så att exportindustrin och vissa bränsle-

intensiva industribranscher undantogs från skatten. Även flyg och sjöfart  

undantogs från skatten. Det innebar att skatten framförallt träffade  

landtransportsektorn, energisektorn samt hushållen.  

 Under mitten av 1980-talet började biobränslen att användas i allt 

större utsträckning och kom under 1990-talet att bli den största energikällan 

för fjärrvärme. Samtidigt försvann användningen av el inom fjärrvärmen, 

men berg- och spillvärme från industrin fortsatte att tillsammans utgöra  

ungefär 20 procent av fjärrvärmeproduktionen. Under 1990-talet kom även 

naturgas att användas i större utsträckning, men som framgår i figur 8-8 hade 

den en tämligen lite del av den totala energin. En förenklad sammanfattning 
                                                             
365 Sahlin och Normand (2006).  
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av utvecklingen från 1970 till 2008 är således att oljan har bytts ut mot i första 

hand biobränslen samt till viss del berg- och spillvärme, vilket har lett till  

kraftigt minskade direkta och indirekta koldioxidutsläpp i bostadssektorn.  

 Utifrån hushållens energiförbrukning har hushållssektorns koldioxid-

utsläpp beräknats, vilket redovisas i figur 8-9.  

 
Figur 8-9 Hushållssektorns direkt och indirekta koldioxidutsläpp för  
uppvärmning och hushållsel. 1913-2008, Ton CO2 

 
Källa: Egna beräkningar utifrån stycke 2.9 

 

Resultatet av koldioxidberäkningarna visar på en tämligen dramatisk  

utveckling av hushållens utsläpp under hela den studerade perioden.  

Utsläppen var i början av undersökningsperioden historiskt låga och berodde 

huvudsakligen av utsläpp från kolförbränning. Mellan åren 1918 till 1939 

ökade koldioxidutsläppen i en tämligen jämn takt i och med att kol- 

förbrukningen ökade. I och med andra världskriget föll kolförbrukningen och 

således även utsläppen. År 1947 hade koldioxidutsläppen kommit upp i 

samma nivå som före kriget och fortsatte därefter att stiga fram till 1956. 

 Sedan tidigare vet vi att hushållen gick från att huvudsakligen använda 

kol till att primärt använda olja under åren 1946 till 1956. Det var även under 

andra halvan av 1950-talet som oljan började tränga undan veden. Därför var 

1960-talet onekligen oljans årtionde, något som också märks på koldioxidut-

släppen. Under hela 1960-talet ökade hushållens koldioxidutsläpp mycket 

snabbt fram till 1970 då utsläppen nådde sin högsta punkt. Utsläppen hade då 

fördubblats i jämförelse med 1950-talet. Efter oljekrisen år 1973 föll däremot 

utsläppen mycket snabbt fram till 1975. Den snabba minskningen direkt i 

samband med oljekrisen var i första hand en effekt av fallande energikon-

sumtion och inte av en förändrad energimix.  
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 Kring mitten av 1970-talet avstannade minskningen temporärt, men 

fortsatte igen att falla snabbt efter 1978. Från kapitel tre vet vi också att det 

var vid den här tidpunkten som hushållen började ställa om sin  

energikonsumtion. Hushållen kom att använda allt mindre olja till fördel för i 

första hand el, men även fjärrvärmen ökade snabbt. Minskningen fortsatte 

fram till 1984, varefter den planade ut. Mellan åren 1984 och 1996 förekom 

smärre årliga variationer men utsläppen låg kvar på ungefär samma nivå.  

Efter 1996 började koldioxidutsläppen minska igen och föll i stort sett  

oavbrutet fram till 2008. Eftersom energikonsumtionen låg på en relativt 

konstant nivå under perioden från 1991 kan vi alltså konstatera en påtaglig  

minskning av energikonsumtionens koldioxidintensitet. 

 En viktig slutsats att dra från figur 8-9 är således att hushållssektorns 

koldioxidutsläpp har förändrats dramatiskt under den studerade perioden 

och att det i första hand är oljans uppgång och fall som stått för den största 

förändringen. Den stora koldioxidreduktionen skedde således innan Sverige 

införde en aktiv politik för att minska utsläppen. Det dock var mellan åren 

1948 och 1984 som hushållen historiskt sett hade den största förändringen av 

koldioxidutsläpp. Utifrån den tidigare forskningen och Kanders beräkningar 

vet vi att koldioxidutsläppen för Sveriges hela ekonomi även den började 

minska under 1970-talet. I och med att hushållens förbrukning av olja och kol 

skiljer sig från den nationella förbrukningstillväxten, är det troligt att hushål-

lens utsläppsutveckling även den skiljer sig från de nationella utsläppen.  

I figur 8-10 visas hushållssektorns och det svenska energisystemets  

förändrade koldioxidutsläpp mellan åren 1913 och 2000.    
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Figur 8-10 Koldioxidutsläpp från förbränningen av fossila bränslen.  
Totala svenska utsläpp samt hushållssektorns direkta och indirekta  
utsläpp, 1913-2000, Ton CO2 

 
 

Källa: Kander (2002), egna beräkningar 

 

Av figur 8-10 framgår det att hushållssektorns koldioxidutsläpp utgjorde en 

tämligen liten del av de totala utsläppen fram till 1950-talet. Vid början av 

undersökningen, år 1913, var hushållens andel av utsläppen knappt 12  

procent. Efter första världskrigets slut ökade andelen till 20 procent, och  

under 1920- och 1930-talen låg nivån på runt 25 procent. Utvecklingen är inte 

förvånande utifrån vad som framkommit i tidigare kapitel. År 1913 använde 

hushållen en väldigt liten del kol, fotogen och gas och hade därav väldigt låga 

koldioxidutsläpp. I och med att avvändningen av kol ökade efter första världs-

krigets slut ökade även hushållen andel av koldioxidutsläppen. Under andra 

världskriget föll utsläppsnivåerna till följd av bristen på olja och kol och hus-

hållens andel av utsläppen sjönk något igen, och låg på ungefär 20 procent 

under krigsåren 1939 till 1945.  

 Efter andra världskriget slut ökade oljeförbrukningen mycket snabbt, 

och således även koldioxidutsläppen. Under 1950- och 1960-talen ökade hus-

hållens andel av utsläppen ytterligare något men ligger därefter relativt stadigt 

runt 30 procent, om än med mindre årliga avvikelser. Efter den första  

oljekrisen 1973 minskade istället hushållen andel av utsläppen, först till 25 

procent, och från 1979 minskade den ner till 20 procent. Efter 1983 fortsatte 

hushållens andel av utsläppen att minska ytterligare till ungefär 15 procent av 

de totala utsläppen. Mellan åren 1985 och 2000 varierade hushållens andel på 
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mellan 9 och 12 procent av de totala utsläppen och har därmed hamnat på 

ungefär samma andel som år 1913.  

 Tar vi istället bort hushållens koldioxidutsläpp från de serier som 

Kander presenterar blir bilden annorlunda visar tydligt att hushållssektorns 

minskningstakt var större än övriga sektorer redan från år 1973. Detta visas i 

figur 8-11. Notera dock att det saknas ett värde för år 1945. Detta beror på de 

olika metoderna för att beräkna kolkonsumtionen.  

 
Figur 8-11 Koldioxidutsläpp från förbränning av fossila bränslen.  
Hushållssektorn samt övriga sektorer exklusive hushållssektorn, 1913-
2000, log skala 

   
Källa: Kander (2002), egna beräkningar.  

 

Som vi också ser i figur 8-11 ökade hushållens koldioxidutsläpp mycket snabbt 

mellan åren 1919 och 1938. Detta sammanfaller väl med det  

upphinnartillstånd som hushållen befann sig i under denna period i och med 

att kol började användas i allt större utsträckning. Mellan åren 1948 till 1961 

hade hushållen ungefär samma utveckling som de övriga sektorerna. Från och 

med år 1961 ökade utsläppen för både hushållen och de övriga sektorerna  

något snabbare igen fram till 1971. Utvecklingen efter 1971 skiljer sig dock 

tämligen markant åt. Redan i och med den första oljekrisen 1973 började hus-

hållssektorns koldioxidutsläpp att minska något, medan vi istället kan skönja 

en svag fortsatt ökning bland de övriga sektorerna. Mellan åren 1980 och 1985 

minskade hushållens koldioxidutsläpp markant. Minskningen avtar därefter 

men utvecklingen tyder ändå på en fortsatt svag minskning fram till år 2000. 

Hos de övriga sektorerna framkommer inte alls denna minskning.  

Mellan åren 1978 och 1981 minskar utsläppen något för de övriga sektorerna, 
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men planar därefter ut på en tämligen jämn nivå, med en möjlig antydan till 

en minskning från och med år 1997.   

 Tolkningen av figur 8-10 och 8-11 är att hushållens upphinnartillväxt 

för energiförbrukningen som ägde rum mellan åren 1920 och 1973 medförde 

att även hushållens koldioxidutsläpp ökade snabbt, vilket är en väntad  

utveckling. Efter de två oljekriserna under 1970-talet har hushållen istället  

varit betydligt snabbare på att substituera bort de fossila bränslena och  

därmed minskat koldioxidutsläppen snabbare än de övriga sektorerna.     

 En annan slutsats är att den största minskningen av hushållens koldi-

oxidutsläpp ägde rum mellan åren 1973 och 1984. Långt innan diskussionerna 

om fossila bränslen, klimatfrågor och koldioxidtak, hade hushållen redan 

gjort sin största minskning av utsläppen. När 1990-talets miljöpolitik skulle 

realiseras hade således hushållen ungefär samma utsläppsnivåer som de hade 

haft före andra världskriget och oljans genombrott. Utifrån kapitel tre vet vi 

att det var efter 1995 som hushållen i stort sett helt slutade använda olja och 

istället började använda biobränslen. Detta, samt att fjärrvärmeproduktionen 

började använda biobränslen i allt större utsträckning, innebar att hushållens 

utsläpp kom att minska än mer. I och med minskningen som ägde rum efter 

1996 hamnade hushållens utsläpp på ungefär samma nivå som under  

1920-talet. Sett utifrån ett längre tidsperspektiv som sträcker sig över hela 

1900-talet utgör 1970-talet ett centralt formativt moment mot ett grönare 

folkhem, sett utifrån både ett energi- och koldioxidperspektiv.  

8.6 Sammanfattning  

Mellan åren 1991 till 2008 genomgick hushållen en energiomställning som 

påbörjades under den föregående perioden. Hushållens användning av olja 

minskade till ett minimum och ersattes i första hand av biobränslen.  

Fjärrvärmens andel av den totala energiförbrukningen ökade något, medan 

elförbrukningen har stabiliserats. Det politiska målet att minska landets kol-

dioxidutsläpp förefaller att ha påverkat hushållen på två sätt. Dels genom att 

oljeförbrukningen minskade, men även att mindre kol och olja användes i 

fjärrvärmeproduktionen. Sammantaget innebar detta att hushållens  

koldioxidutsläpp sjönk från och med 1990-talet till en nivå som är jämförbar 

med 1920-talet.  Den stora förändringen av koldioxidutsläppen ägde dock rum 

under den föregående perioden. De två oljekriserna som avlöpte varandra  

under 1970-talet ledde till en stor energiomställning för hushållen då el fick 

ersätta olja. I och med att majoriteten av den svenska elektriciteten  

produceras med vatten- och kärnkraft, minskade hushållens koldioxidutsläpp 

mycket snabbt fram till år 1985. Samtidigt var den omvandling som  

initierades mer komplex, och även den ökade andelen av biobränslen måste 

ses i ljuset av oljekrisen.  
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Kapitel 9. Slutsatser 

9.1 Energivolymens utveckling 

I föreliggande avhandling har vi kunnat följa de svenska hushållens föränd-

rade energikonsumtion inom hushållssektorn från år 1913 fram till 2008.  

Syftet har varit att undersöka hushållens roll i det svenska energisystemet och 

hur denna har förändrats under den studerade perioden. För att svara på 

denna fråga har en central del av avhandlingen varit att jämföra resultaten 

från hushållens förändrade energikonsumtion med den nationella energiför-

brukningen och därigenom identifiera de centrala drivkrafterna för  

dessa förändringar.  

 Avhandlingen kan därmed sägas ha behandlat två  

huvudfrågeställningar. Den första har behandlat hur hushållens  

energikonsumtion har förändrats och utvecklats, den andra frågan har varit 

varför den har förändrats. I avhandlingen har vi kunnat konstatera stora för-

ändringar av den energivolym som hushållen konsumerat, men även energi-

mixen, det vill säga kompositionen av olika energikällor som hushållen har 

använt, har genomgått omfattande förändringar. Utvecklingen av nya energi-

källor har i sin tur lett till olika indirekta effekter av hushållens  

energikonsumtion. Dessa har varit både förändrade koldioxidutsläpp, men 

även nya användningsområden för energin, till exempel genom att kunna  

använda elektriska hushållsapparater, och därigenom tillgodose sig med nya 

energitjänster. I och med att hushållens användning av fossila bränslen har 

förändrats markant under den studerade perioden har således även  

hushållens koldioxidutsläpp förändrats i samma takt.  

 Tidigare forskning inom energiomställningar har i första hand under-

sökts på aggregerad nivå och har varit inriktad på den nationella  

energiförbrukningen, eller olika industrisektorers energiomställningar. Det är 

tack vara denna forskning som den nationella utvecklingen och de stora  

historiska energiomställningarna är väl kända. Under perioden som avhand-

lingen berör har det svenska energisystemet gått från att i huvudsak vara  

baserat på ved och stenkol, till att i mer modern tid övergå till fjärrvärme och 

el. Under mellankrigstiden började Sverige i en allt större utsträckning att  

använda olja och el. Mycket i förklaringen till utvecklingen tycks ligga i den 

tekniska utvecklingen som möjliggjorde att dessa energikällor kunde  

transporteras och nyttjas allt mer effektiv. Genom att bygga vattenkraftverk 

kunde den svenska industrin börja använda elektricitet under slutet av 1800-

talet. Det kom dock att dröja fram till 1920-talet innan de svenska hushållen 

började få tillgång till elektricitet i en större omfattning, och då först i  

städerna. Problemen hade både en teknisk aspekt och en ekonomisk.  

 



 

170 

Den tekniska svårigheten låg i att transportera el över längre avstånd, vilket 

innebar att det saknades ett nationellt elnät. Det andra problemet var att el 

inte kan lagras särskilt effektivt, vilket innebär att utbud och efterfrågan alltid 

måste matchas. Detta låter sig lättast göras genom att ha många abonnenter 

uppkopplade till samma nät, vilket gör det lättare att upprätthålla en jämn 

efterfrågan. Därav var det städerna som fick tillgång till elektricitet i första led. 

Det dröjde fram till 1940-talet innan både stad och landsbygden kunde anses 

vara elektrifierad. Skillnaderna mellan stad och landsbygd syntes tydligt 

spridningen av elektriska hushållsapparater. Kylskåp, dammsugare, elektrisk 

spis och så vidare, var betydligt vanligare bland hushållen i städerna.  

Förklaringen låg både i tillgången till elektricitet men även i inkomstskillnader  

mellan hushållen då apparaterna var tämligen dyra. För spridningen av frysen 

under 1950 och 1960- talen rådde däremot det omvända förhållandet då dessa 

var vanligare på landsbygden.  

 För oljans del innebar den tekniska utvecklingen effektivare metoder 

för att transportera olja med hjälp av oljetankers, samt en utbyggd  

infrastruktur riktat mot bilismen. I och med att Sverige skaffade allt flera egna 

raffinaderier efter andra världskriget uppstod det ett större utbud av olika  

oljesorter som inte kunde användas inom transportsektorn. Dessa kunde  

däremot istället användas i oljepannor för att producera värme. Därmed kom 

det att dröja fram till efter andra världskriget innan oljan blev hushållens  

huvudsakliga energikälla. Oljekonsumtionen växte kraftigt mellan åren 1950 

till 1970 då den nådde sin topp. I och med oljekrisen 1973 stagnerade oljekon-

sumtionen och efter oljekrisen 1979 började den att minska snabbt fram till år 

1985. Efter 1995 minskade oljekonsumtionen ytterligare och utgjorde en  

väldigt liten del av hushållens energikonsumtion år 2008.  Under 1990-talet 

började även användningen av biobränslen att öka igen  

 Det är viktigt att notera att 1900-talets två stora energikällor olja och el 

har följt en relativt liknande utvecklingskurva. Denna har inletts med en 

mycket långsam utveckling av förbrukningen under 40-årsperiod. Denna har 

sedan följts av en kraftig ökning under 20 till 30 år och därefter en inbroms-

ning, och för oljan även en tillbakagång. Utvecklingen har förklarats av att de 

båda energikällorna har varit beroende av en eller flera nyckelinnovationer 

samt väl fungerande infrastruktur som möjliggjort att energikällorna kan  

användas. För oljans del har spridningen av förbränningsmotorn och bilismen 

varit helt central. För elens del var det utveckling av elgeneratorer och växel-

ström som gjorde det möjligt att driva de första elmotorerna. Det är således 

spridningen av tekniken som både möjliggjort och skapat en efterfrågan för 

de nya energikällorna.366  

 

 

                                                             
366 För en mer detaljerad genomgång av tidigare forskning se stycke 1.5 och 1.6.  
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I och med att hushållen succesivt började använda el i allt större utsträckning 

efter 1920-talet ökade även marknaden för elektriska hushållsapparater. 

Dessa kom i sin tur att påverka och öka antalet energitjänster som hushållen 

kunde ta del av. Med energitjänst menas nyttan som hushållen efterfrågar och 

som de konsumerar kapital och energi för att kunna tillgodose. År 1913 bestod 

dessa av ved eller kol för att värma bostaden eller till matlagning, och fotogen 

för belysning. Den succesiva utvecklingen av hushållsapparater innebar att 

hushållen tog del av allt fler energi- och kapitalrelaterade tjänster, som radio, 

kylskåp, TV, köksmaskiner och så vidare. Apparaterna har i sin tur förenklat 

och effektiviserat hushållsarbetet, något som inneburit att hushållen har  

kunnat ägna mer tid till förvärvsarbete eller vila. Även om ökningen av hus-

hållsapparater har ökat markant under den studerade perioden har likväl hus-

hållens huvudsakliga kapitalbildning bestått av bostäder. Det har även varit 

uppvärmningen av bostaden som varit grund för majoriteten av hushållens 

energikonsumtion. Även fast det har skett en förskjutning av fördelningen 

mellan energi för uppvärmning och energi som används för att driva  

hushållsapparater är det fortfarande uppvärmningen av bostaden som förbru-

kar mest energi. Detta innebär att hushållens bostadsstock och förändringar 

inom denna kommer att vara mycket avgörande för hushållens energikon-

sumtion. Bostadsstocken har en långsam förändringstakt och eftersom  

energikonsumtionen är så starkt kopplad till bostaden kan vi anta att även 

förändringar av energikonsumtionen inom bostadssektorn kommer att för-

ändras relativt långsamt även den. Så förefaller dock inte ha varit fallet.  

 Utifrån de empiriska undersökningarna har fyra perioder  

utkristalliserats, under vilka hushållens energikonsumtion har genomgått 

olika förändringar. Dessa perioder är Period 1- åren 1913 till 1948, Period 2- 

åren 1949 till 1973, Period 3- åren 1974 till 1990, samt Period 4- åren 1991 till 

2008. Varje period har behandlats var för sig i detalj i kapitel fem, sex, sju och 

åtta. För att sammanfatta de olika perioderna så kan det konstateras att Period 

1 karakteriseras av en ökande energikonsumtion som baserades allt mer på 

fossila bränslen i takt med att hushållen började använda stenkol i en allt 

större utsträckning. Period 2 är istället oljans tid. Hushållens  

energikonsumtion ökade mycket snabbt efter andra världskrigets slut.  

Oljan stod för majoriteten av ökningen då den ersatte både ved och kol.  

Även hushållens konsumtion av el började öka under den andra perioden, 

men det rörde sig fortfarande om relativt små volymer. Period 3 inleds med 

effekterna av den första oljekrisen som ägde rum i slutet av år 1973. Hushål-

lens energikonsumtion slutar att öka och verkar ha nått en platå, och rentav 

en svag återhämning under perioden. Återhämtningen blev dock kortvarig då 

den andra oljekrisen år 1979 fick hushållen att minska sin energikonsumtion. 

Minskningen kombinerades även med en energiomställning där oljan mins-
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kade och el och fjärrvärme ökade. Under period 4 stagnerade hushållens ener-

gikonsumtion. Däremot skedde det en del större förändringar av energimixen. 

Det sista av oljekonsumtionen försvann, och ersattes i huvudsak av  

biobränslen som återigen hade börjat öka. Samtidigt stagnerade  

elkonsumtionen och verkar inte ha fortsatt öka under de sista åren av 

perioden. Fjärrvärmekonsumtionen har fortsatt att öka under hela den sista 

perioden, om än i allt långsammare takt. Utifrån dessa perioder går det även 

att skönja längre utvecklingsperioder, vilka kommer behandlas i följande 

stycke.  

 

9.1.1 Åren 1913 till 1973 - upphinnarfasen 

De svenska hushållens energikonsumtion genomgick fundamentala  

förändringar mellan åren 1913 och 2008. Från att ha varit autonoma enheter, 

som till stor del själva kunde reglera och styra sin energikonsumtion, har hus-

hållen blivit uppkopplade mot flera större system som fjärrvärme eller elnätet.  

Dessa har succesivt flyttat kontrollen av energikonsumtionsbeslut från  

konsumenten till leverantören. Avhandlingen har visat att ved stod för cirka 

80 procent av hushållens energikonsumtion år 1913 medan stenkol utgjorde 

ungefär 15 procent av energikonsumtionen. Den olja som användes var  

fotogen för belysning medan elkonsumtionen var mycket låg. Samtidigt ut-

gjorde gas endast någon enstaka procent av energikonsumtionen.  

Kolets andel av primärenergitillförseln var samtidigt nära 50 procent.  

Med avseende på kolförbrukning låg hushållen alltså efter ekonomin som  

helhet vid tiden för första världskrigets utbrott.  

 Även el och olja utgjorde en tämligen liten del av energianvändningen 

bland de övriga sektorerna, men utgjorde likväl en större andel än vad el- och 

oljekonsumtionen utgjorde bland hushållen.  Det framgår därmed att  

hushållen låg långt efter ekonomin som helhet gällande den första industriella 

energiomställningen, alltså övergången från ved och träkol till stenkol och 

koks. Det skedde dock en förhållandevis snabb förändring efter 1920.  

Hushållens kolkonsumtion ökade snabbt under 1920- och 1930- talen. Samti-

digt minskade den egenproducerade vedens andel av hushållen energikon-

sumtion. I absoluta tal minskade den egenproducerade veden något fram till 

andra världskriget, men det var kolets snabba ökning som påverkade energi-

andelen.  Att det var just den egenproducerade vedens andel som minskade, 

och inte den kommersiella, visar att omställningen hörde ihop med  

urbaniseringen. I och med migrationen från landsbygden till städerna,  

förlorade många hushåll möjligheten att vara självförsörjande med ved.  

I städerna blev istället centralvärme allt vanligare under 1930-talet för vilket 

stenkol och koks var utmärkta bränslen. Utvecklingen tyder på att det i första 

hand var externa faktorer, det vill säga ett marknadssug, som gjorde att sten-
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kolet ökade på bekostnad av veden, som i sin tur upplevde ett marknads-

tryck.367 Det innebär att det i första hand inte var prismekanismer som styrde 

utvecklingen. Istället kan förändringen tillskrivas den tekniska utvecklingen 

och urbaniseringen.  

 Under studiens första period, mellan åren 1913 och 1948, utvecklades 

hushållens energikonsumtion i två riktningar. Den totala  

energikonsumtionen ökade, och andelen kol ökade markant. Både hushållens 

kolkonsumtion och totala energikonsumtion växte snabbare än primär- 

energitillförseln, vilket visar att hushållen genomgick en upphinnarfas gente-

mot andra sektorer. Upphinnarfasen innebar att hushållens energikonsumt-

ion allt mer kom att likna den nationella energiförbrukningen. Samtidigt som 

hushållen ställde om till en allt större kolförbrukning, ökade oljans andel av  

primärenergitillförseln. Följaktligen höll hushållen på att komma ikapp den 

första energiomställningen från ved till kol, men hade redan börjat halka efter 

när det gällde den andra energiomställningen från kol till olja. Hushållens ol-

jekonsumtion började förvisso öka något efter 1935, men i och med krigsut-

brottet 1939 avstannade både kol- och oljekonsumtionen på grund av import-

svårigheterna under kriget.  

 Under början av den andra perioden, mellan åren 1949 och 1973, gjorde 

det svenska energisystemet omställningen från kol till olja. Dataserierna på 

nationell nivå (se stycke 3.3) visar att kolkonsumtionen aldrig återhämtade sig 

efter krigsslutet 1945, utan istället ökade oljekonsumtionen mycket snabbt. 

För hushållens del var samtidigt utvecklingen annorlunda. Kolkonsumtionen 

återhämtade sig snabbt och återgick till att stå för ungefär 35 procent av hus-

hållens energikonsumtion redan år 1947. Från och med 1950 började dock 

även hushållens oljekonsumtion att öka snabbt, men den gjorde det  

inledningsvis på bekostnad av veden och inte av kolet. Nu minskade även den 

kommersiella veden och inte bara den egenproducerade. Minskningen är nu 

även i absoluta tal, vilket innebar att vedens andel i hushållens energimix 

minskade snabbt.  Efter år 1952 började även hushållens kolkonsumtion att 

minska både i absoluta och i relativa tal. På bara 15 år minskade kol- 

förbrukningens andel av hushållens energiförbrukning från 35 procent till i 

princip noll. Istället ökade oljekonsumtionen i ungefär samma takt och blev 

under 1960-talet den dominerande energikällan för hushållen. Under 1960-

talet började även andelen el att öka, men i betydligt långsammare takt  

än oljan. Under slutet av 1960-talet började även fjärrvärmens andel att stiga 

något och svarade för ungefär 10 procent av hushållens energikonsumtion 

1972.  

 Det som är slående med hushållens energiomställning under de första 

två perioderna är både dess eftersläpning gentemot de övriga sektorerna, och 

                                                             
367 Marknadstryck är dock ett något missvisande begrepp eftersom den egenproducerade veden inte var före-

mål för marknadstransaktioner. Efterfrågan minskade dock.  
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därefter de snabba omställningarna. Som nämnts har den största delen av 

hushållens energiförbrukning gått till att värma bostaden, och bostadsstocken 

förändras långsamt i och med att bostäder har en lång avskrivningstakt och 

en låg andel nyproduktion. Hushållens energiomställningar från en huvud-

saklig energikälla till en annan har däremot tagit mellan 10 och 15 år.  Den 

tröghet som man skulle kunnat förvänta sig i och med den långsamma ut-

vecklingen av bostadsstocken har därmed uteblivit. Det innebär en snabbare 

omställningstakt än vad som kan förklaras med bostadsstockens förnyelse. 

Omställningarna skedde alltså genom att hushållen och hyresvärdar  

investerade i nya uppvärmningsmetoder under främst mellankrigstiden och 

under 1950- och 1960-talen. Eftersläpningen mot andra sektorer gör det tro-

ligt att dessa uppvärmningsmetoder byggde på befintlig teknologi.  

 Mönstret med en omställningstid på mellan 10 och 15 år följer till viss 

del de byggcykler som Schön behandlar och som han tillskriver en periodicitet 

på 15-25 år. Schön har dock i första hand intresserat sig för hur utbudet möter 

efterfrågan av bostäder, och det är därför svårt att göra en jämförelse med 

energiomställningen. Det förefaller däremot som att hushållen har varit mer 

benägna att göra investeringar för att kunna koppla upp sig mot de nya och 

framväxande energisystemen. Detta förutsätter givetvis att det finns en aktör 

som tillhandahåller den nödvändiga infrastrukturen, exempelvis staten,  

privata företag eller kommuner.  

 Schön menar att industrin i första hand vill göra investeringar som  

syftar till att effektivisera den befintliga produktionsstukturen. Det är först i 

andra hand, när avkastningen på investeringar i effektivisering minskar, som 

det blir mer lukrativt att investera i förnyelse. Orsaken är att investeringar i 

förnyelse av produktionen är mer riskfyllda än investeringar i effektivisering. 

Överför vi Schöns resonemang till hushållen innebär det att hushållen i första 

hand borde vara intresserade av att effektivisera sin energiförbrukning inom 

ramarna för ett givet uppvärmningssystem för att få en lägre kostnad för  

energitjänster. Exempel är bättre isolering och återanvändning av värme. I 

vilken omfattning detta gjordes före 1973 är så här långt oklart. Men med 

tanke på de stora förbättringsmöjligheter som framkommer i en rad offentliga 

utredningar under 1970-talet, är det rimligt att anta att energieffektivisering 

av bostäderna inte prioriterades av hushållen före 1970-talets energikriser. 

Det verkar därmed som att hushållens investeringsmönster fram till 1973 inte 

har följt principerna bakom Schöns investeringscykler.  

 Mycket tyder på att orsaken är att hushållen har ignorerat  

effektiviseringspotentialer och istället satsat på förnyelse. Det innebär att in-

citamenten för förnyelse var starkare än incitamenten för effektivisering. En 

möjlig förklaring är att hushållen i första hand investerade i förnyelse för att 

minska de arbetskostnader som var associerade energikonsumtionen. I regel 

utfördes sysslor som sågning, vedklyvning, kolskyffling och asktömning som 
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oavlönat hushållsarbete. Resonemanget bygger alltså på att ökade alternativ-

kostnader för arbete, vilka kan ha drivits av både stigande löner och av för-

ändrad könsarbetsdelning. Den första drivkraften orsakas av den allmänna 

produktivitetstillväxten, medan könsarbetsdelningen är mer beroende av för-

ändrade värderingar och politiska beslut. Hushållens benägenhet att investera 

i förnyelse istället för effektivisering är en trolig delförklaring till att hushållen 

genomgår så pass snabba energiomställningar. Att utvecklingen av el och  

fjärrvärmekonsumtionen inte har haft samma snabbhet kan förklaras av dess 

behov av infrastruktur. För dessa system måste dessutom både kraft- 

producenterna och leverantörernas investeringsbeslut ligga i linje med hus-

hållens betalningsvilja för att koppla upp sig mot energiinfrasystemen.  

Båda energikällorna är ledningsbundna och kräver ett slutet och sammansatt 

system för att fungera. Konsumtionen av el och fjärrvärme kan således inte 

växa snabbare än vad infrastrukturen tillåter. De olika energibärarnas  

användningsområden är också avgörande för dess potentiella tillväxttakt.  

Utbyggnaden av elnätet under mellankrigstiden och uppkopplingen av hus-

hållen var inte motiverat av ett uppvärmningsbehov. Istället användes elen till 

belysning och elektriska apparater vilket kräver betydligt mindre energi än 

vad uppvärmning gör. När även el sedermera börjar användas till  

uppvärmning under 1970- och 1980- talen ökade elkonsumtionen mycket 

snabbt och blev inom loppet av 15 år hushållens enskilt största energikälla.  

 Hushållens omställningar till kol och olja förefaller ha kommit underi-

från och kan till stor del förklaras av marknads- och prismekanismer. I ener-

gipolitiska sammanhang hade hushållens energikonsumtion fram till  

1970-talet en tämligen begränsad roll. Energipolitiken var i istället i första 

hand inriktad på systembyggande och för att säkra den svenska industrins 

framtida energiförsörjning genom satsningar på vatten- och atomkraft. Båda 

dessa energikällor har används för att producera el, och det är därför föga  

förvånande att när hushållen behandlas inom energipolitiken under perioden 

före 1973 så berörs i regel frågan om hushållens elektrifiering. Det fanns en 

politisk vilja att hushållen skulle elektrifieras under början av 1900-talet för 

att göra hushållen mindre beroende av fotogen. Det dröjde dock fram till 1945 

innan de svenska hushållen fullt ut kunde anses ha tillgång till el eftersom 

landsbygden elektrifierades betydligt långsammare än städerna. Ur ett ener-

giperspektiv var hushållens elkonsumtion fram till 1950-talet tämligen obe-

tydlig och stod för en väldigt liten andel av energikonsumtionen. Ur ett sam-

hällsperspektiv var dock denna andel synnerligen viktig eftersom den innebar 

elektriskt ljus för hushållen samt en inledningsfas för elektriska hushållsap-

parater, något som i sin tur ledde till en förenkling och effektivisering av hus-

hållsarbetet. Som vi har kunnat se var spridningen av elektriska hushållsap-

parater tämligen begränsad fram till 1950 men det var likväl en etablerings- 

och utvecklingsperiod som innebar att utvecklingen skulle komma att gå 

mycket fort under 1950- och 1960-talen.  
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9.1.2 Åren 1974 till 2008- strukturomvandling och modernisering  

Oljekrisen 1973 förändrade förutsättningarna för hushållens energi- 

konsumtion. De stigande oljepriserna innebar att hushållens oljekonsumtion 

upphörde att öka. Detta är ett viktigt trendbrott. Eftersom att oljan stod för 

ungefär 70 procent av hushållens energikonsumtion innebar det även att  

hushållens totala energikonsumtion stannade av efter att ha ökat årligen med 

mellan fyra till sex procent sedan 1950-talet. Energikonsumtionen minskade 

något fram till 1975 men gjorde därefter en kort återhämtning. Under tiden 

började hushållens oljekonsumtion att minska, samtidigt som  

elkonsumtionen ökade markant. Även konsumtionen av fjärrvärme började 

öka efter 1970, men i en betydligt jämnare takt. Förklaringen ligger återigen i 

behovet av infrastruktur. För el var infrastrukturen redan färdig och i med  

färdigställandet av sammanlagt 12 kärnreaktorer kunde elpriset hållas lågt. 

Även om åren 1973 till 1975 innebar en minskning av oljekonsumtionen kom 

den stora förändringen efter den andra oljekrisen år 1979.  Som kapitel sju 

visat minskade hushållens energikonsumtion kraftigt fram till år 1984,  

varefter den återhämtade sig något. Samtidigt skedde en mycket snabb  

energiomställning, vilken innebar att oljekonsumtionen föll till ungefär 

samma nivå som den var på under mitten av 1950-talet.  I och med att hushål-

len började använda direktverkande el för uppvärmning, eller installerade el-

patroner, ökade elkonsumtionen mycket snabbt. 

 Under slutet av 1980-talet stabiliserades situationen. Elkonsumtionen 

ökade betydligt långsammare än tidigare.  Fjärrvärmen fortsatte att öka något, 

samtidigt som oljekonsumtionen minskade, dock långt ifrån lika dramatiskt 

som tidigare och kom att stå för nästan 25 procent av hushållens energi- 

konsumtion år 1990.  Under mitten av 1990-talet började energi- 

konsumtionen att förändras snabbare igen. Andelen olja minskade mycket 

snabbt och stod för knappt tre procent vid undersökningens slut år 2008. 

Både elkonsumtionen och fjärrvärmekonsumtionen ökade marginellt efter 

1995 och istället kom biobränslen, nu i huvudsak som pellets, att stå för den 

stora ökningen. Hushållens konsumtion av biobränslen hade nått sin lägsta 

punkt år 1979 och ökade därefter något under 1980-talet. Efter 1995 började 

däremot hushållen att öka sin konsumtion av biobränsle i snabbare takt.  

Hushållens totala energikonsumtion ökade något fram till år 1996, varefter 

den återigen sjönk något för att sedan ligga kvar på en relativt jämn nivå fram 

till 2008.  

 Även gällande primärenergitillförseln skedde det stora förändringar  

efter 1973. Oljans andel av energitillförseln minskade, och andelen el ökade, 

men inte alls i samma omfattning som den gjorde hos hushållen. I primär-

energitillförseln började istället andelen svartlut att öka märkbart och under 

början av 1980-talet noteras även en märkbar ökning av andra biobränslen, 

såsom flis och bark. En stor skillnad gentemot hushållen var dock att oljans 
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andel inte minskade i samma omfattning, och även efter 1990 minskade olje-

förbrukningen tämligen marginellt. En annan noterbar skillnad är att kolför-

brukningen aldrig helt har försvunnit på nationell nivå. Den minskade  

markant efter andra världskrigets slut men har alltjämt varit tämligen oför-

ändrad sedan mitten av 1970-talet, främst beroende på att koks används som  

reduktionsmedel och bränsle i stålverk. Under 1980-talet ökade också kol- 

användningen i energisektorn, med fasades ut under 1990-talet tack vare  

koldioxidskatterna. Den eftersläpning som hushållen uppvisade gentemot 

andra sektorer under åren 1913 till 1973 var inte längre gällande under om-

ställningen till direktverkande el, fjärrvärme och biobränslen. I omställningen 

till biobränslen under 1990-talet var hushållen rent av snabbare än de övriga 

sektorerna. Detta gäller framför allt minskningen av olja, men även i viss mån 

i omställningen till biobränslen under 1990-talet.  En intressant detalj  

gällande hushållen energiomställning från olja till el, fjärrvärme och bio- 

bränslen är att den ägde rum i två ökade, med mellan 10 och 15 års mellanrum. 

 Den första omställningen inleddes år 1973 och varade fram till 1985. 

Under dessa 12 år halverades hushållens oljekonsumtion. Den snabba minsk-

ningen av oljekonsumtionen sammanfaller väl med de båda oljekriserna  

under 1970-talet, men det finns skillnader i hur hushållen reagerade på de 

båda kriserna. Redan under år 1974 kan vi notera en kort, men markant, 

minskning av hushållens energikonsumtion. Nedgången kan förklaras av att 

oljekonsumtionen minskade snabbare än el- och fjärrvärmekonsumtionen 

ökade, och därav minskade den totala energikonsumtionen. Hushållens totala 

energikonsumtion återhämtade sig dock relativt snabbt och år 1979 var ener-

gikonsumtionen på ungefär samma nivå som den hade varit år 1972.  

Tolkningen är således att minskningen av energikonsumtionen 1974 inte var 

en långtgående strukturell omvandling. Istället drog hushållen ned på sin 

energiförbrukning som ett resultat av de stigande oljepriserna. Efter den  

inledande chockeffekten stabiliserades oljekonsumtionen mellan åren 1975 

och 1979, vilket resulterade i att den totala energikonsumtionen återigen  

började öka igen. Även om oljekrisen 1973 inte påverkade hushållens energi-

konsumtion totalt sett i någon större omfattning förefaller den ha varit start-

skottet på en energiomställning som fick full effekt 1979. Efter den andra olje-

krisen kan vi notera betydligt större strukturella förändringar.  

Oljekonsumtionen minskade kraftigt, och även hushållens totala energikon-

sumtion minskade. Skillnaden mellan 1973 och 1979 är att den totala energi-

konsumtionen återhämtade sig efter den snabba minskningen som ägde rum 

fram till år 1984. En viss återhämtning ägde rum under slutet av 1980-talet, 

men därefter förefaller den totala energikonsumtionen ha stagnerat.  

Även oljekonsumtionen stabiliserades under slutet av 1980-talet, och fram till 

1999 var minskningen av olja betydligt mer modest.  

 Efter år 1999 och fram till 2008 minskade oljan återigen mycket snabbt 

samtidigt som andelen biobränslen ökade. Trots de stora förändringarna av 
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hushållens energimix så var utvecklingen av hushållens totala energi- 

förbrukning relativt stadig. Även om det har skett en del fluktuationer så var 

den totala energikonsumtionen år 2008 ungefär densamma som den var un-

der början av 1990-talet.  

 Energiomställningarna efter 1973 skiljer sig därmed markant från de 

omställningar som ägde rum före oljekrisen. Hushållens omställning till kol 

och därefter olja skedde i en expansiv kontext under vilken hushållens energi-

konsumtion nästan fyrdubblades. Det var inte alltså inte bara nya energikällor 

som användes, det rörde sig även om stadigt växande volymer. Energi- 

omställningarna efter 1973 kännetecknas istället av en fallande och  

stagnerande utveckling av energivolymen. Det innebär att en expansiv  

utveckling av energikonsumtionen inte är nödvändigt för att stora energiom-

ställningar ska kunna äga rum.  

 Utvecklingen på nationell nivå skiljer sig bitvis åt från hushållens  

energikonsumtion. Primärenergitillförseln hade ökat nästan oavbrutet sedan  

början av 1960-talet. I och med oljekrisen år 1973 stannade ökningen av, men 

det går inte att notera någon minskning som den hushållen uppvisade.  

Efter år 1974 och fram till 1979 verkar istället den nationella energiförbruk-

ningen öka något. Den nationella oljeförbrukningen uppvisar en viss nedgång 

i och med den första oljekrisen, men den är långt ifrån lika markant som den 

var för hushållen. Även oljan gör en viss återhämtning mellan åren 1974 och 

1979 på nationell nivå. Skillnaden mellan hushållen och den primära energi-

tillförseln mellan åren 1973 till 1979 är att oljekrisen 1973 hade en betydligt 

mer direkt effekt för hushållen. Både oljekonsumtionen och den totala  

energikonsumtionen minskade betydligt mer för hushållen än den gjorde på  

nationell nivå, och denna minskning genomfördes från ett år till ett annat.  

Det verkar därmed troligt att hushållen reagerade på den snabba prishöj-

ningen genom att förbruka mindre olja, och därigenom förmodligen hade det 

något kallare inomhus.  

 Efter år 1979 är det främst oljan som skiljer utvecklingen mellan hus-

hållen och primärenergitillförseln. För hushållens del minskade oljan mycket 

snabbt efter 1979 innan den planade ut något under 1980-talet, för att därefter 

fortsätta att minska kraftigt efter år 1997. Även på nationell nivå minskade 

oljan efter 1979, men därefter skiljer sig utveckling åt jämfört med hushållen. 

Oljekonsumtionen stagnerade under 1980-talet och har därefter inte föränd-

rats särskilt mycket, medan oljekonsumtionen nästan helt har upphört  

hos hushållen. 

 Skillnaderna mellan hur hushållen och de övriga sektorerna reagerade 

på de två oljekriserna väcker två intressanta frågor. Varför reagerade  

hushållen så pass mycket starkare på den första oljekrisen än de övriga sek-

torerna gjorde, och hur kommer det sig att effekterna av den andra oljekrisen 

fick så mycket mer långtgående effekter för hushållen? Svaren till hushållens 
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utveckling ligger förmodligen i flera av de aspekter som har behandlats i av-

handlingen. Prismekanismer, teknisk utveckling och politik har bidragit till 

att skapa ett omvandlingstryck som har påverkat hushållens energikonsumt-

ion. Vari den exakta skillnaden mellan hushållen och de övriga sektorerna  

ligger, går utifrån den här studiens utformning endast att resonera kring.   

När hushållen minskade sin olje- och energikonsumtion till följd av den första 

oljekrisen tyder det mesta på att det var en ren pris- och beteendeförändring 

som ägde rum. Vi har även kunnat se att det infördes ransonering för både 

fjärrvärmen och oljekonsumtionen, samt begränsningar av elförbrukningen, 

under vintern 1974. Även om dessa begränsningar bara gällde en kort period 

ansåg dåtida utredningar att restriktionerna medförde en medvetenhet hos 

hushållen vilket innebar att deras energibesparingar blev betydligt större än 

den som framtvingades av restriktionerna.368 Hushållen blev således mer 

sparsamma med sin energikonsumtion. Det har även framkommit i kapitel 

fyra att hushållen ansågs ha en stor energibesparingspotential och kom där-

med att bli föremål för flertalet energibesparande reformer i ett tidigt skede. 

Detsamma gällde för en del av tillverkningsindustrin, som till exempel massa- 

och pappersindustrin, medan transportsektorn undvek denna typ av  

sektorsinriktade åtgärder. Dessa sektorer kom att påverkas av mer generella 

styrmedel, som utsläppsmål, samt energi- och koldioxidskatt, men för  

hushållens del rör dig sig om både generella och riktade reformer. Slutsatsen 

är att den mest troliga förklaringen till skillnaderna mellan hushållens ener-

gikonsumtion och de övriga sektorerna år 1973 kan tillskrivas direkta  

energibesparingar och en lägre energikonsumtion.  

 Skillnaden mellan hushållen och de övriga sektorernas energi- 

utveckling i samband med den andra oljekrisen år 1979 förefaller vara betyd-

ligt mer komplex än den var 1973.  I de nya riktlinjerna som utformades under 

andra halvan av 1970-talet fick hushållens energibesparing en central roll. 

Målet var tidigt att både bromsa den stigande energikonsumtionen, samt få 

fram en energiomställning som innebar att hushållens oljekonsumtion mins-

kade. Styrmedlen för att uppnå dessa förändringar var i huvudsak ekonomiska 

i form av subventioner och lån, men även administrativa styrmedel i form av 

nya byggnormer och krav på energihushållning introducerades.  Att en energi-

omställning som ligger väl i linje med den politiska viljan har ägt rum råder 

det inget tvivel om, men frågan är vad som har bidragit till denna omställning, 

och varför hushållen har lyckats bättre än de övriga sektorerna, åtminstone 

gällande oljeförbrukningen. En viktig skillnad att komma ihåg är de olika  

sektorernas förutsättningar. I och med att transportsektorns energibehov  

ingår i primärenergitillförseln blir det svårt att komma ifrån oljeförbruk-

ningen. Att värma bostäder med andra energikällor än olja är betydligt lättare 

än att driva fordon med alternativa energikällor. Det har förvisso funnits en 

                                                             
368 Se stycke 4.2.2 för en mer detaljerad genomgång av energipolitiska styrmedel.  
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aktiv energipolitik som riktats mot hushållen, men det förefaller som att det 

är andra, betydligt större, energipolitisk åtgärder som har haft störst inverkan 

på hushållens energiomställning. Med start från år 1972 började de första 

svenska kärnkraftsreaktorerna att tas i drift, vilket kraftigt ökade utbudet av 

el.369 Vi har i kapitel tre kunnat se att relativpriset mellan olja och el tydligt 

kom att vara till elens fördel efter 1970-talet. Det finns även andra ekonomiska 

aspekter som kan ha påverkat hushållens förmåga att byta energibärare under 

1970-talet. Den höga inflationen under 1980-talet innebar att  

relativkostanden för att låna pengar var tämligen låg, vilket kan ha bidragit till 

att hushållen kunde byta energisystem eller energieffektivisera bostaden. 

Denna aspekt har dock legat utanför avhandlingens ramar, men är något som 

bör undersökas vidare. Sammantaget kan vi konstatera att flera avgörande 

aspekter har påverkat hushållens energiomställning efter år 1973. Det går 

dock inte att utifrån föreliggande avhandling att bedöma huruvida det är den 

riktade bostads- och energipolitiken, den generella energipolitiken, pris- 

mekanismer eller teknisk utveckling som har vägt tyngs i denna omställning.    

 

9.2 Utsläppsnivåer av koldioxid  

Historien om de svenska hushållens koldioxidutsläpp är i mångt och mycket 

en avspegling av hushållens oljekonsumtion. Det har i denna avhandling 

framkommit att hushållens koldioxidutsläpp började öka under 1920-talet, i 

samband med att konsumtionen av stenkol ökade. Hushållens andel av  

Sveriges totala koldioxidutsläpp var då mycket liten. I och med den kraftiga 

expansionen av oljekonsumtionen under 1950- och 1960-talen ökade både de  

nationella, såväl som hushållens koldioxidutsläpp mycket snabbt.  

Utsläppen från hushållen ökade under större delen av 1950-talet, samtidigt 

som de största ökningarna ägde rum under 1960-talet.  Direkt efter oljekrisen 

minskade koldioxidutsläppen relativt snabbt fram till år 1975 och fortsatte att 

minska i en långsammare takt fram till år 1979. Den andra oljekrisen 1979 

orsakade en kraftig minskning av oljekonsumtionen, vilket i sin tur  

avspeglades i minskade koldioxidutsläpp. Därefter nådde hushållens  

utsläppsnivåer en platå och var ungefär densamma år 1996 som de var 1984. 

Därefter började nivån återigen att minska och från och med 2003 gick minsk-

ningen dessutom mycket fort. Resultatet blev att hushållens koldioxidutsläpp 

hamnade på ungefär samma nivå som den hade varit på under början av 

1920-talet.  

                                                             
369 Fram till 1972 fanns det fyra mindre testreaktorer, men Oskarshamn var den första storskaliga reaktorn 

som togs i drift.  
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 Från och med år 1991 har det funnits en politisk ambition att Sverige 

ska minska sina koldioxidutsläpp. Strategin har främst utgjorts av en fortsätt-

ning av 1970-talets satsning på inhemska och förnyelsebara bränslen. 

 Vid början av 1990-talet hade hushållssektorn redan sänkt sina koldioxid- 

utsläpp till en nivå jämförbar med början av 1950-talet. Minskningen som 

ägde rum efter 1996 kan i huvudsak förklaras med att oljekonsumtionen  

minskade ytterligare, men även att de indirekta utsläppen från fjärrvärmen 

minskade i till följd av att stenkol blev utbytt mot biobränslen i fjärrvärme-

produktionen. Det politiska målet att sänka landets koldioxidutsläpp har 

onekligen kunnat uppnås bland annat genom de omställningar som skett i 

hushållssektorn.    Sveriges totala utsläppsnivåer av koldioxid har även de 

minskat sedan 1970-talet, men minskningen är långt ifrån lika markant som 

den var för hushållen, vilket förklaras av att hushållen har minskat sin olje-

konsumtion i betydligt större omfattning än ekonomin i sin helhet.  

 

9.3 Avslutande kommentar 

Hushållens energikonsumtion från år 1913 fram till 2008 är en utveckling som 

började med en eftersläpning, men som slutar med att vara i framkant. Från 

1913 fram till början av 1970-talet har hushållen en eftersläpning gentemot de 

andra sektorernas energiutveckling. Denna yttrade sig i att hushållen var  

betydligt långsammare än industrisektorn med att börja använda kol och 

elektricitet under början av 1900-talet. Under mellankrigstiden ökade hushål-

lens kolkonsumtion snabbt, men de övriga sektorerna hade då istället börjat 

använda olja i en allt större utsträckning. Under 1950-talet började även  

hushållens oljekonsumtion att öka snabbt, på bekostnad av kolkonsumtionen. 

I båda dessa övergångar till nya energikällor var alltså hushållen långsammare 

än de övriga sektorerna, men uppvisade samtidigt en mycket snabb  

omställningsförmåga då nya energikällor har ersatta de gamla på bara 15 år. 

Under 1960-talet började hushållens energi mix att ha ungefär samma fördel-

ning mellan de olika energibärarna som primära energitillförseln. När de båda 

oljekriserna under 1970-talet reagerade både hushållen och de övriga  

sektorerna med att minska oljekonsumtionen i och istället börja använda el i 

större utsträckning. Vid denna omställning hade hushållen således ingen  

eftersläpning gentemot de övriga sektorerna, utan uppvisade ett liknande ut-

vecklingsmönster.  

 Det omvandlingstryck som Schön har identifierat för industrin  

förefaller således i mångt och mycket även påverka hushållen. Däremot finns 

det avvikelser i hur hushållen reagerar på ett omställningstryck. Den första 

skillnaden är att hushållen fram till 1970-talet har uppvisat en betydligt större 

benägenhet att förnya snarare än effektivisera. Vi har även kunnat se att  

hushållens energiomställning har gått väldigt snabbt, vilket torde bero på  
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benägenheten till förnyelse snarare än effektivisering. Den är dock inte säkert 

att förnyelsen är självvald utan beror på yttre omständigheter. Framför allt 

verkar detta ha varit fallet för hushållen kolkonsumtion. Utifrån vad som 

framkommit i den här avhandlingen så ökade hushållens kolkonsumtion  

under mellankrigstiden som ett resultat av urbaniseringen. Under 1950-talet 

minskade kolkonsumtionen, trots att kolpriserna låg tämligen oförändrade, 

eller blev rent av lägre. Vi ser även att dessa mönster avtar i ju mer modern tid 

vi kommer. Efter 1985 är förändringarna inte längre lika dramatiska.  

Hushållen har vid den tidpunkten kommit ikapp de övriga sektorerna och har 

en likartad energimix som bruttoenergitillförseln. Därmed finns ingen bättre 

eller ny teknik som hushållen relativt snabbt och enkelt kan ta efter.  

Tvärtom, det förefaller som att hushållens möjlighet att använda fjärrvärme, i 

större utsträckning än vad som är möjligt i de andra sektorerna, har inneburit 

att hushållen har kunnat minska sin oljekonsumtion till en nivå som är betyd-

ligt lägre än vad den är för de övriga sektorerna. Det är därmed inte heller 

särskilt troligt att vi kommer att uppleva några nya förändringar som har gått 

i samma takt. Sedan 1990-talet har hushållen energikonsumtion legat på en 

relativt oförändrad nivå och den framtida utmaningen kan därmed anses ligga 

på produktionssidan av elektricitet och fjärrvärme. Förutsättningarna för att 

hushållen ska kunna fortsätta ha låga koldioxidnivåer förefaller därmed ligga 

bortanför hushållens kontroll.   
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Summary 

Letting the fire go up the chimney? Household energy consumption in the res-
idential sector in Sweden 1913-2008 

  

This dissertation investigates household energy consumption in the long run 

by estimating the total household energy use and examining how structural, 

institutional and economic factors have affected the demand for energy in the 

residential sector during the period 1913-2008. This is a period covering the 

transition from traditional fuels, such as firewood, to fossil fuels and finally 

renewable energy carriers. Research in quantitative energy history has mainly 

focused estimates of the primary energy supply. Also, the research has primar-

ily been supply-oriented and has therefore focused the production of energy 

and the supporting infrastructure.  

 Studies of the demand side factors are sparse. Therefore this work may 

potentially contribute to the field by providing a consumer perspective on the 

energy structural changes and energy transitions. A wider understanding of 

the historical energy transition and energy consumption within the residential 

sector might help us gain important insights into the long-run development 

and the factors affecting energy consumption among the households.  

By providing new historical estimates and analysis of final energy consump-

tion, this thesis seeks to extend the mainly supply-driven and aggregated re-

search field on energy in of economic history.  

 Overall, there is currently a lack of knowledge concerning the long-term 

patterns in Swedish household’s energy consumption, including changes of 

the household energy mix. Identifying the central mechanisms behind these 

changes is the central research question in this thesis. This is an important 

aspect of economic transformation during the 1900s. An understanding of the 

transformation is additionally important for actors in the fields of contempo-

rary energy and climate policy as knowledge about the factors that affected the 

household consumption of fossil fuels, and thereby the household’s carbon di-

oxide emissions, can aid the framing of future climate and energy policy. The 

aim of this thesis is to contribute to a better understanding of how households' 

role in the energy system has changed during the 1900s until 2008, and how 

these changes can be explained. Against this background the following ques-

tions to guide the study: 

 

•    How have household energy consumption changed regarding energy 

carriers and energy volume? 

•    How household energy use has changed in relation to the total energy 

supply, and which have been the key factors? 
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•    Have household energy transition affected the environment, with em-

phasis  on changing carbon emissions? 

 

In order to answer these questions the thesis uses   a structural analytical ap-

proach, based on the concepts suggested by foremost Olle Krantz and Lennart 

Schön, to understand how the household’s energy consumption is linked to 

structural changes and different technical systems. Although the structural 

analytical chronology as suggested by Schön is oriented around the industry, 

the households can be expected to follow a similar pattern of transformation, 

since general purpose energy technologies are central for the pattern of trans-

formation and probably affected the households in a similar fashion.   How-

ever, since different sectors face different conditions and different means to 

utilize the energy, it is equally plausible that the households have followed a 

different pattern and that they have reacted differently to historical energy 

transformations.  The response could either have been faster or slower. By 

studying energy volume changes, changes in the energy mix, relative prices for 

energy and different energy carriers, income growth, urbanization and hous-

ing and finally political changes, four phases of household energy transfor-

mation have been identified.    

 The first observed transition took place between the years 1913 and 

1948 when the household’s coal consumption started to increase. Electricity 

became more common during this period as well, but not yet in rural areas. 

Originally, electricity was used for lighting, but as more households got con-

nected to the power grid, an increasingly number of households were able to 

use several new electrical household devices, such as electrical iron, radio, vac-

uum cleaner and later on the electrical oven. The electrification started first in 

the industrial sector, which laid a foundation of an infrastructure, that later 

could be used to electrify households with a takeoff in the 1920s. However, 

during the interwar period, the housing standards were comparatively ne-

glected, and the dwellings were small and overcrowded. But with a more active 

housing policy starting in the late 1910s, and finally maturing during the 

1930s, investments in the building stock started to ease the problems with 

cramped housing accommodation. There were however differences in the de-

velopment between rural and urban areas. In rural areas, firewood was the 

most common energy source throughout the interwar period, with iron stoves 

and the tile stove as main heating technologies. These techniques were spread 

mainly during the 1800s and did indeed improve the technical energy effi-

ciency in contrast to older types of open stoves. Later, during the interwar pe-

riod, central heating became more common in the urban areas. Central heat-

ing was mainly based on coal as the main energy source, which reduced the 

relative use of firewood. Yet, the Swedish households were lagging behind the 

national energy consumption mix. Coal was first used in the late 19th century 
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in the other sectors, while the household’s barley used any coal until the inter-

war period. The same pattern was repeated during the transition to oil and 

electricity. Again, the households initially lagged behind the other sectors, and 

then following with a period of catching up.   

 The second period identified in this thesis reaches over the years 1948 

to 1973. This period constituted an expansive phase, building on the trends 

that started already during the previous period. After the Second World War, 

private consumption and energy consumption increased. However, during the 

1950s, the household’s energy consumption continued to increase far above 

previous levels. The trend was further reinforced during the 1960s, but now 

with a sharp increase in oil consumption. Moreover, as motoring expanded, 

coupled with an emerging infrastructure around oil transportation and pro-

duction of petrol, different types of oils became available. Some of this oil was 

suitable for heating. Heating homes with oil therefore became an easy and 

cheap alternative to firewood or coal. This second period also saw an increased 

consumption of electricity among Swedish households. Although the fraction 

of electricity was not very significant, it was nevertheless increasing rapidly 

after 1950s. As heating homes with electricity was almost non-existing before 

the 1970s, this electricity was essentially used for electrical household devises. 

During the previous period (1913-1947) a range of electric household devises 

had been introduced on the Swedish market. These were still relatively rare.  

During the 1950, however, real wages rose rapidly, while the prices of electric 

household devises did not. This meant that more households could afford to 

purchase new devices such as vacuum cleaners, refrigerators, stoves, and tel-

evisions. This suggests that the rising electricity consumption was driven by 

the diffusion of electrical devices.  

 The third period identified covers the years 1973 to 1990.  After 1973 

and the first oil crisis, the households underwent a new energy transition 

where oil consumption declined in favor of electricity and district heating. The 

tendency for reduced oil consumption was noticeable as early as in 1974, but 

it was between 1980 and 1985 that the largest reduction took place. When the 

oil consumption declined, it was primarily substituted by increasing electricity 

consumption. This was probably due to the fact that households were using 

electricity for heating in a much larger extent than previously. Here, the ex-

pansion of nuclear power, which helped to secure relatively low electricity 

prices, was an important factor. Also district heating expanded throughout the 

period, but at a much slower pace. The slow pace was probably related to the 

fact the infrastructure for district heating was still under development and 

could therefore not increase as fast as the household’s consumption of elec-

tricity could. During this period, households underwent major changes in vol-

ume regarding energy consumption, but also the use of energy changed. Alt-

hough new electrical household devises had had been adopted by the house-

holds during previous periods, electrical household devices now started to 
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change the everyday housework more profoundly. Less time had to be devoted 

to housework and it became more efficient. As the housework became more 

efficient, the households could spend more time on paid employment or lei-

sure. Electrification of housework thus came to be part of the social change 

enabling women to enter the labor market. Overall, the household total energy 

consumption fell during this period. The strongest decline took place between 

the years 1979 and 1983 as a result of the second oil crises. After 1984 however, 

changes in the household’s energy consumption has only been minor com-

pared to the big changes experienced during earlier periods.  

 The last period identified in this thesis reaches over the years 1991 to 

2008, which is the period when environmental issues enters the energy policy 

field. From a carbon dioxide (CO2) perspective, the expansion of fossil fuels 

in the energy system since the 1930s meant that the Swedish carbon dioxide 

emissions had increased significantly. This trend changed with the oil crises 

during the 1970s, but was never connected to an environmental policy goal.  

In the early 1990s, the problems with CO2 emissions were addressed, and as a 

result, biofuels became highly promoted as a future fuel and a tax for fossil 

fuels was introduced. District heating became an even more promoted energy 

source and more households got connected to the system. Meanwhile electric-

ity consumption stabilized. The policies aiming for reduction of the country's 

CO2 emissions appear to have affected the households in two ways. First, oil 

consumption declined due to increasing oil prices, and at the same time favor-

ing other energy sources such as district heating. Secondly, the tax on fossil 

fuels also led to less use of coal and oil in the district heating production as 

more renewable energy sources were being used. Overall, this meant that 

household CO2 emissions fell from the 1990s to a level that is comparable to 

the 1920s. The major change in carbon dioxide emissions, however, took place 

during the previous period. The two oil crises during the 1970s led to a major 

energy transition for the households, where electricity quickly replaced oil. 

With the majority of Sweden’s electricity being produced by hydro-power and 

nuclear power, the transition had a large impact on the household’s carbon 

emissions, which declined rapidly until the year 1985.  

 Based on these empirical findings, there are three general conclusions 

to be made. The first is that the years 1913 to 1973 was a sustained catch-up 

phase for the residential sector, under which it adapted to an energy consump-

tion mix that was similar to the mix of other sectors. The households lagged 

behind with the transition to coal, electricity and oil. But at 1973 the house-

holds had a similar energy mix as the other sectors. This means that it took 

nearly 60 years to catch up for the initial lag. The second conclusion is that the 

households were faster in the transition from oil to electricity and district 

heating than the other sectors. Even if the oil consumption was declining in 

all sectors after 1973, the households´ response was among the fastest. This is 
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especially true during the years 1979-1984, and 1999-2008 when the house-

hold’s oil consumption declined much faster than it did among the other sec-

tors. After 1985 the household’s energy mix began to take a different path 

compared to the other sectors, which is the third conclusion.  

Up until 1973 had the households lagged behind in the energy transitions. In 

the transition from oil during the 1970’s the household reacted simultaneously 

with the other sectors as the oil consumption began to decline. After 1985 the 

household’s oil consumption continued to decline, while the consumption of 

district heating was increasing. The households were also more prone to in-

crease their consumption of bio-fuels during the 1990s. The other sectors 

moved in a similar direction, but in this case the households were the first to 

act, and did so to a greater extent.  

 

Keywords: Economic History, households, energy consumption, consump-

tion patterns, housing, housing and energy policy, carbon dioxide emissions  
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