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Sveriges energianvändning

Sverigekartan till höger visar hur stor andel av den 
totala energin som används inom bostäder, industri 
och transporter. Bostäder, lokaler och övrig service1 

står för en stor andel (39 %). Av detta går ungefär 60 % till 
uppvärmning och varmvatten. Resten är el.

Av alla sektorer har bostäder och lokaler minskat sina 
totala utsläpp av växthusgaser mest sedan 1990-talet, 
främst genom utfasningen av oljeuppvärmning. Fortfarande 
står dock sektorn för ungefär 15 % av landets totala 
utsläpp av växthusgaser2.

Sverige har som mål att minska energianvändningen 
i byggnader med 20 % till 2020 och 50 % till 
2050. Samtidigt ska minst hälften av den totala 
energianvändningen komma från förnybara källor och 
utsläppen av växthusgaser ska minska med 40 %.

För att nå energi- och klimatmålen måste våra 
bostäder energieffektiviseras rent tekniskt samtidigt 
som vårt energirelaterade beteende förändras. En 
generell uppskattning är att man kan spara 20 % av 
energianvändningen i hemmet genom förändrade 
beteenden och vanor.

1 Övrig service är bl a jordbruk, skogsbruk och byggsektorn.
2 Siffran är en uppskattning och varierar mellan olika källor beroende på hur man räknat och hur el  
   miljövärderas.

“Bostäder står för mer 
än en tredjedel av energi-
användningen.“

Bostäder och lokaler står för en stor del av 
Sveriges totala energianvändning. För att 
minska klimatpåverkan från våra bostäder 
krävs både tekniska förändringar såväl som 
förändringar i vårt beteende.

Källor:   
Energimyndigheten, Energiläget 
2010
Naturvårdsverket, www.natur-
vardsverket.se
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Energianvändning i småhus

Förhållandet mellan de olika användningsområdena 
beror på vilken typ av hus det är. I gamla, dåligt isole-
rade hus är dels den totala energianvändningen hög, 

dels utgör uppvärmningen en stor andel. Framtidens hus 
kommer att vara bättre isolerade än dagens hus och vara 
utrustade med effektiv värmeåtervinning. Därmed minskar 
behovet av energi. Samtidigt blir el- och varmvattenanvänd-
ningen allt viktigare, eftersom de utgör större andelar av 
den totala användningen. 

Uppvärmningsbehovet beror endast till viss på de boendes 
beteende genom val av inomhustemperatur och vädrings-
vanor. Hushållsel och varmvatten påverkas däremot i hög 
utsträckning av beteendet. Mest el går till belysning, kyl och 
frys samt underhållningselektronik såsom TV och datorer. I 
moderna och framtida energieffektiva hus kommer de bo-
endes egen inverkan på den totala energianvändningen att 
bli allt viktigare.

“Boendes 
val och 
beteende 
har be-
tydelse.“
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I småhus används energi till uppvärmning,    
varmvatten och hushållsel. Idag står uppvärm-
ningen för ungefär 60 % av den totala  
energianvändningen, medan varmvatten och 
hushållsel står för 20 % vardera.

Fördelning av energianvändning i befintliga, nya och framtida småhus. 
(Källa: Svein Ruud, SP Sveriges Tekniska Forskningisnstitut.)

      Befintliga hus                Nya hus                    Framtidens hus

Hushållsel

Varmvatten

Uppvärmning
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Vissa beslutssituationer uppkommer relativt sällan. Att 
byta traditionella glödlampor mot lågenergilampor 
eller att sätta in nya tätningslister vid fönster och 

dörrar är förhållandevis billigt, men effekten kan vara bety-
dande. Andra beslut är större och innebär höga utgifter och 
eftertanke för hushållet. Det kan vara inköp av kyl och frys, 
TV-apparater, datorer eller nytt värmesystem. Det gör man 
oftast först när de gamla apparaterna är uttjänta. 

Sedan finns det vanor och beteenden som löper på daglig 
basis och ofta går på rutin. Små förändringar i de vardagliga 
aktiviteterna kan på sikt göra stor skillnad och ofta kostar 
det ingenting! Det kan handla om hur vi torkar tvätten, 
att stänga av handdukstorken eller att släcka lampan när 
vi lämnar ett rum. Hur dessa dagliga aktiviteter och beslut 
spelar roll ska 
vi visa på näst-
kommande 
sidor. 

“Det finns 
olika sätt 
att spara 
energi 
genom 
ett ändrat 
beteende.“

Vad vi gör och hur vi väljer i olika situationer har 
stor betydelse för energianvändningen i våra 
hem. Både små och stora beslut spelar roll.

Sällan Ofta

Ingen/
låg kostnad

Hög 
kostnad/

investering

Inventering
Lågenergilampor
Temperatursänkning
Tätningslister

Vanor och livsstil
Stänga av stand-by 
Lufttorka tvätt 
Korta duschar 
Energisnåla tvättprogram

Konsumtionsbeteende
Energisnåla vitvaror/  
apparater
Energisnåla fönster 
Tilläggsisolering
Värmepumpar 

Beteende och val påverkar 
energianvändningen i 
hemmet

Energirelaterade 
beteenden kan 
delas in i hur ofta 
de utförs och 
vilka kostnader 
de är förknip-
pade med. 



6

Svårt att agera miljövänligt?
Du är inte ensam!

Det kan upplevas att det finns ”fri tillgång” på jordens 
resurser, inklusive energikällor. Att inte exakt veta hur 
stora resurserna är gör det lätt att överskatta dem 

och därmed överutnyttja dem. Dilemmat är att nyttan av att 
använda resurserna oftast är omedelbar och tillfaller indivi-
den, medan konsekvenserna delas av alla människor och 
oftast är fördröjd i tiden.

Ett exempel från vardagen är torktumlaren. Som individ får 
jag direkt ta del av nyttan genom att tvätten torkar snabbt. 
Konsekvensen för att jag utnyttjar jordens resurser i form av 
el och de utsläpp det för med sig är liten globalt sett, delas 
av alla människor och kommer främst att synas i framtiden. 
Det är därför inte konstigt att vi lätt väljer det som upplevs 
bäst för stunden från andra perspektiv än miljöperspektivet 
när vi står inför vardagliga beslut.

Även om det kan kännas svårt så är man inte ensam om 
detta. Om man som individ i några av sina vardagliga beslut 
gör lite bättre miljövänliga val – d v s avstår från att använda 
lite av jordens resurser så har det betydelse. Särskilt om 
många av oss gör det!

“Många kan avstå från lite.“

Klimat- och miljöfrågor är ett högaktuellt om-
råde som diskuteras i TV och tidningar varje 
dag. Trots det kan man som enskild person  
känna att det svårt att agera miljövänligt.

Källor:   
Sabini, J. (1995). Social Psychol-
ogy (second edition). New York: 
Norton, cop. (international student 
ed).
Gardner, G.T. och Stern, P.C. 
(2002). Environmental Problems 
and Human Behavior. Boston: 
Pearson custom publishing.
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Energianvändningen kan variera mycket 
mellan hushåll boende i likadana hus - 
mer än en faktor två! Det går ofta inte 

att koppla skillnaden till antal hushålls- 
medlemmar eller familjesammansättning. 
Istället beror den till stor del på vanor och 
beteende, men också vilka effektiviseringsåt-
gärder som gjorts i huset. 

Den översta figuren visar exempel på hur 
den totala energianvändningen för uppvärm-
ning, varmvatten och hushållsel varierar  
mellan hushåll i likadana villor.

Variationen i vattenanvändning är ännu 
större. I samma grupp av hushåll är den hög-
sta användningen 6 gånger större än den 
lägsta.

“Energianvändningen 
kan variera mycket 
mellan hushåll!“

Likadana hus, men väldigt 
olika energianvändning
Beteendet har stor betydelse. Trots likadana 
hus som är byggda samtidigt kan hushållens 
energianvändning variera stort. Skillnaden i 
vattenanvändning är ofta ännu större.

Energianvändning (överst) och vattenanvändning (un-
derst) i olika hushåll som bor i likadana villor (byggda i 
början på 1980-talet).
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Källa:   
Carolina Hiller, SP Sveriges Tekniska 
Forskningsinstitut, Energianvänd-
ning i bostadsbebyggelsen - Bru-
karbeteendets betydelse, dok-
torandprojekt
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På vardagar använder många hushåll främst el på mor-
gonen (frukost, hygien) och på kvällen (matlagning, 
TV, dator). På grupp- och samhällsnivå blir dessa el- 

toppar påtagliga. Samtidigt konkurrerar energiintensiv in-
dustri om elen.

Både produktion och överföring av el är begränsad. Dess-
utom måste el produceras och användas samtidigt. Idag 
utnyttjas vattenkraft, men även tillfälliga kraftverk som ofta 
är dyra och smutsiga, för att täcka variationerna. Genom 
ett utjämnat behov skulle förlusterna från långväga över-
föring av el minska samtidigt som energisystemet blir mer 
miljövänligt.

Hushåll kan bidra till utjämningen genom att flytta vissa 
aktiviteter i tid. Exempelvis skulle varmvattenberedning, 
tvätt- och diskmaskiner kunna skötas nattetid.Tidsförskjut-
ningen påverkar ofta konsumenten marginellt, men gör stor 
skillnad i elsystemet. 

Den totala elanvändningen varierar även över året. De 
kallaste vinterdagarna är användningen som störst, vilket 
bland annat beror på den stora mängden elvärme i Sverige.

“Stora 
variationer i 
elanvänd-
ning kräver 
dyr reserv-
kraft.“

Energianvändningen varierar stort över dagen, 
men även mellan olika årstider. Det skapar 
obalans mellan tillgång och efterfrågan på el-
marknaden.

Källor: 
Carolina Hiller, SP Sveriges Tekniska 
Forskningsintitut, Energianvänd-
ning i bostadsbebyggelsen - Bru-
karbeteendets betydelse, dok-
torandprojekt 
Nord Pool Spot, www.nordpools-
pot.com

Elanvändningen är betydligt 
större vintertid än sommartid 
i Sverige.

Variationerna i en-
ergianvänding är 
större på vardagar än 
helger.
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Små förändringar i vardagen gör stor skillnad för både 
plånbok och miljö i längden. Här är några exempel på 
vad du kan göra:

Duscha kortare. Om duschtiden minskas med 5 minuter 
om dagen sparar man ungefär 1 000 kr per år.

Vädra kort och gärna med korsdrag, så att luften snabbt 
byts ut. Långa vädringar gör att golv och väggar  
hinner kylas av och det kostar både energi och pengar 
att värma upp dem igen.

Använd lock när du lagar mat, det sparar 20-30 % av 
energin jämfört med utan lock.

Släck lamporna i de rum som ingen befinner sig i.

Stäng av apparater helt. Många drar energi även när de 
inte används, såsom TV, DVD, datorer och olika laddare. 
Använd grenuttag med strömbrytare eller dra ut slad-
den. Standby utgör ca 2 % av Sveriges totala energian-
vändning!

Stäng av köksfläkten när den inte behövs, särskilt vinter-
tid då den drar ut stora mängder varmluft. 

“Alla kan 
göra något 
och det 
måste inte 
vara stort 
för att ha 
betydelse.“

Vad kan jag bidra med?
Några exempel från vardagen

Lästips/mer information:
Fråga din kommunala energirådgivare, hittas på
www.energimyndigheten.se/hushall/energiradgivare
Energispartips! Använd energin effektivare och spara 
pengar och miljö Broschyr från Göteborg Energi, 
www.goteborgenergi.se
Energirådgivningen. Faktablad, tips och information om energi-
användning, www.energiradgivningen.se
Spara pengar i ditt boende! Broschyr från Energimyndigheten, 
Boverket och Naturvårdsverket, www.energimyndigheten.se 
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“Välj  
energi- 
mässigt 
rätt när du 
ändå måste 
välja.“

Andra åtgärder som kan göra stor skillnad för 
hemmets energianvändning är mer långsiktiga och 
innebär större bestlut. Här är några exempel:

Byt till snålspolande kranar och duschmunstycken. 
Vattenanvändningen kan minskas med uppåt 40 % och 
energibehovet för varmvatten med ungefär en tredjedel.

Sänk inomhustemperaturen. Varje grad kan minska 
uppvärmningsbehovet med 5%!

Byt till lågenergilampor. De håller nästan 10 gånger 
längre än glödlampor och du får mycket mer ljus för 
varje kilowattimme el. Glödlampor kommer dessutom 
att försvinna från butikerna under 2012.

Tilläggsisolera husets vind eller fasad. Att isolera vinds-
bjälklaget är enkelt och har ofta en kort återbetalnings-
tid. Säkerställ dock tillräcklig ventilation för att inte risk-
era fuktproblem. Fasaderna isoleras med fördel när de 
ändå ska renoveras.

Installera ett styr- och reglersystem. Ett centralt system 
som styr värmetillförseln i hela huset ökar komforten 
och minskar energianvändningen upp till 10-15 %. 

Lästips/mer information:
“Så får du ett energismart hus” - Broschyr från Energimyndigheten, 
Boverket och Naturvårdsverket, www.energimyndigheten.se
Energimyndighetens Testlab - Här testas hushållsprodukters ener-
gianvändning och funktion, www.energimyndigheten.se 
Värme i villan - Broschyr från Energimyndighetens olika uppvärm-
nings- och distributionssystem, www.energimyndigheten.se
Ekodesign och energimärkning - Ekodesign handlar om krav på 
energikrävande produkter (exempelvis utfasningen av glödlampan). 
Dessutom är nya energimärkningar på gång. Energimyndigheten, 
www.energimyndigheten.se

Vad kan jag bidra med? 
Andra åtgärder



Några källor: 

Energianvändning i bostadsbebyggelsen – Brukarbeteendets betydelse, 
doktorandprojekt, Carolina Hiller, SP.  
(se www.sp.se/sv/index/services/energybehaviours) 

Energiläget 2010, Energimyndigheten , 2010  
(www.energimyndigheten.se, under Webbshop/Broschyrer)

Energy Technology Perspectives 2010, International Energy Agency, 2009, 
ISBN: 9789264085978

Förbättrad energistatistik I bebyggelsen, Energimyndigheten  
(www.energimyndigheten.se, under Statistik/Förbättrad 
energianvändning i bebyggelsen)



SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Box 857, 501 15 Borås 
Tel 010-516 50 00, www.sp.se

Flertalet vardagsaktiviteter kräver energi i form av värme eller el. Ofta gör 
vi på ett visst sätt av rutin, utan eftertanke. Genom små beteendeförän-
dringar kan vi dock bidra till både bättre hushållsekonomi och en friskare 
jord. I denna skrift visar vi hur energianvändningen ser ut idag och lyfter 
problem kring hur vi använder energi, men ger också tips på hur var och 
en kan dra sitt strå till stacken i vardagslivet.

Denna broschyr är en del av doktorandprojektet Energianvändning i bostads- 
bebyggelsen - Brukarbeteendets betydelse (Carolina Hiller). 

Projektet finanisieras av:


