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Strøm som vare?

Forventning fra markedet: 

● Rasjonelle forbrukere som

• aktivt innhenter informasjon om systemer og avtaler 

• har kunnskap om og forståelse av kompleksiteten i 

strømsystemer – og hva som forventes av dem

• kan kalkulere verdien av strøm (f.eks. ved strømbrudd)

• har et fleksibelt forbruk
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…eller fellesgode?

I am not a Communist, but when it comes to 

electricity I am somewhat of a Communist. This 

is a national thing in my eyes. It’s ours. It’s our 

rivers that we have devastated. We are the ones 

who built the dams. 

1/Nikolai, male participant in Focus Group 8, 

Kirkenes, 2009

(Winther and Westskog 2014, 103)

Foto: Hilde Holsten for Include

Det er jo noe som samfunnet tilbyr og som er en 

viktig del av vår infrastruktur. Man forventer jo at 

samfunnet tilbyr energistabilitet. Energi er jo veldig 

viktig. 

(mann, 72, Agder, 2018)



Strøm som del av hverdagslivet

● Usynlig infrastruktur - som muliggjørende del av 

hverdagspraksiser (Shove 2017)

• F.eks. matlaging, vasking, underholdning

● Synliggjøres først gjennom forstyrrelser 

(disruptions):

disruption give us short, momentary glimpses of the fabric of 

“normality” as it is fraying and reveal the patterns in which 

practices and infrastructures are woven together

(Chappells and Trentmann 2019, 198).
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Hvordan endre forbruket?

Vi må jo ha på varme. Så vi har ikke kutta ned noe 
dramatisk. Men kanskje litt kortere dusj, kanskje […] Ja, jeg 
leser om folk som bare har kutta liksom. Ja, skrudd ned til 
minimalt, og går med jakke inne. Det er jo helt... ja. Vilt. 

(Mai, 29, kollektiv, leilighet, 2022)

Ja, men strømforbruket i vinter, folk har jo ikke kuttet på 

strømforbruket. Og hvorfor det? Det er fordi vi har liv som 

er lagt opp sånn at vi bruker den strømmen

(Linda, 40, familie, enebolig, 2022)
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Hvem kan spare?

● De som allerede har et høyt forbruk

● De som kan investere i teknologi og langsiktige løsninger

● De som eier bolig (gjerne hus)

● De som har alternative oppvarmingskilder

● De som har fleksibel arbeidstid/rytme

Altså den leiligheten som jeg leier, som jeg bor i, 

den er ganske dårlig isolert. Gamle vinduer, gamle 

dører, det er mye trekk. Og så har jeg bare gamle 

elektriske ovner til oppvarming. Så jeg tenker at 

det kunne ha vært mye mer energieffektivt, men 

det er på en måte ikke opp til meg, det er opp til 

utleier (Emma, 27, bor alene, leilighet, 2022)
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Hva er rettferdig?

Altså jeg er jo vokst opp, de fleste i min 

generasjon, er jo vokst opp med to tariffer 

på strøm. Hvor vi hadde måler på veggen. 

Og da passa vi jo på at det ikke ble 

overforbruk. Og det er jo en måte. Altså 

hvis man fikk til en sånn, at man har en 

rimelig basiskvote, og alt man bruker over 

det, det koster flesk […] 

Og jeg tenker at luksusforbruket, og det at 

folk skal ha... at folk liksom skal ha to 

boliger. En svær luksushytte med 

oppvarmet oppkjørsel og sånn, det... Altså 

det skulle vært forbudt 

(Eva, 65, bor alene, hytte, 2022)

Ethan: Og det er noe som nordmenn, etter min mening, er veldig dårlig på, fordi vi 

har hatt det så bra her i en stund, vi tåler ikke noe, og det er ikke at ja, når det 

gjelder strømprisene, vi bør støtte de som har dårlig råd, eller dårligst økonomi. 

Men å bruke milliarder på kortsiktige strømregninger for de fleste som ikke trenger 

det, istedenfor å ta grep mot systemet... Det er trist.

Sigurd: Det er nesten litt kvalmende altså at vi har hatt Europas laveste strømpriser 

i flere år, og så med en gang den går opp så er det fakkeltog, og folk forlanger da å 

få regningen dekket av staten som må punge ut flere milliarder 

(33, samboere, enebolig, 2022)
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Takk!

Kontakt: 
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