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2000 - 2003

Kampanjmaterial
Aktiviteter

Sparkraftprojekt
Resultat

”Småländsk golvvärme”

Dick Ericsson, Anderstorp
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”Släck efter Dig!” är en energisparkampanj 
som genomförs i Sydsverige under 2000-2003. 
Målsättningen är att förändra vårt nuvarande energi-
slösande beteende till ett mer energisnålt. Om vi gör små 
enkla vardagsförändringar som att släcka efter sig, sänka 
innetemperaturen någon grad, utnyttja spisens eftervärme 
etc ger det totalt enorma energibesparingar.

 Kampanjen drivs av DESS, Delegationen för Energiför-
sörjning i Sydsverige, tillsammans med Energikontoren 
i Skåne, Halland och Sydost. Med Sydsverige menas alla 
kommuner söder om linjen Varberg - Oskarshamn.

2000-2001
Under första året introducerades kampanjen 
med ²⁄³ sides- och 1⁄2-sidesannonser i lokal-
pressen och radioreklam för att sedan följas 
upp med ett utskick av en 52-sidig energi-
sparbok till alla hushåll. Ett undervisnings-
material togs fram för årskurs F-5, 
4-9 och gymnasiet. Hemsidan 
www.sparkraft.nu marknadsför-
des i allt kampanjmaterial. 

 Resultatuppföljningen visade att 
56% av hushållen följt något eller 
några av tipsen i energisparboken.

2001-2002

2002-2003

Under andra året infördes 1⁄2-sidesannonser i lokalpressen 
och radioreklam sändes under 2x2 veckor. Över 500.000 
vykort med energispartips plockade konsumenter till sig 
på olika mässor, i butiker, väntrum och andra platser. Ett 
utökat undervisningsmaterial skickades ut till skolorna. För-
skolorna och gymnasiet fick helt nytt material.

 Resultatuppföljningen visade att 59% av sydsvenskarna 
hade gjort någon förändring i sitt beteende med avsikt att 
spara energi under det senaste året.

Resultatet från de två första kampanjåren visar 
att ”Släck efter Dig!” blivit ett etablerat begrepp. 
Årets kampanj är upplagd för att ytterligare för-
stärka det uppnådda resultatet. Den yngre 
målgruppen kommer att bearbetas 
lite extra genom bioreklam och 
ungdomlig radioreklam. Vägverket 
deltar i årets kampanj med sparsam 
körning.
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Åtgärder 2002-2003
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Lokalpressannonsering
Annonsering sker i alla morgontidningar i Sydsverige, i 
Kvällsposten och Vi i Villa. I dagstidningarna införs 3 st 
olika energitipsannonser i en och samma tidning vid två 
tillfällen. I Vi i Villa införs en 1⁄2-sidesannons med telefon-
nummer till kommunernas energirådgivare.
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DR till alla hushåll
En ny konsumentbroschyr ska i mitten av 
november skickas ut till en miljon hushåll i 
Sydsverige. Den innehåller 16 sidor med tips 
om energieffektivt beteende och energieffek-
tiva produkter. Konsumenterna uppmanas att 
kontakta energirådgivarna för råd vid energi-
besparande investeringar.

Utskick till opinionsbildare
Information om ”Släck efter Dig!”-kampanjen 
kommer att skickas till olika opinionsbildare 
såsom journalister, politiker, kommunala 
tjänstemän, miljöorganisationer, energiföretag 
och återförsäljare av vitvaror och olika elektriska 
apparater.
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Bioreklam
Samtidigt som den nya Harry Potterfilmen 
och James Bondfilmen har premiär finns ”Släck efter Dig!” 
med reklamfilm på biograferna. Filmen kan laddas hem 
från Internet.

Radioreklam
Två nya radioreklaminslag har producerats med rymd-
atmosfär och tydlig inriktning mot ungdomar. De kan 
höras under 2 x 2 veckor i de större reklamradio-
kanalerna i Sydsverige.

Nya vykort och exponeringsställ
Nytryck av vykort och exponeringsställ görs under sep-
tember. Ett nytt vykort kommer att handla om sparsam 
körning. Alla adresser vi har till platser där exponerings-
ställen har varit uppställda kommer att erbjudas nya 
vykort och böcker samt nya ställ om det behövs. 
Exponeringsställ kommer också att distribueras till 
förarprovskontor och bilprovningsanläggningar. 
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Åtgärder 2002-2003
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Sponsring
”Släck efter Dig!” har sponsrat 20 ungdomstävlingar med 
priser och lotterivinster i form av T-shirts. Motprestationen 
har varit att man under tävlingen informerat om energispar-
tips. Tävlingar som sponsrats har varit badminton-, bordten-
nis-, tennis-, brottnings-, bågskytte-, orienterings-, simnings- 
och friidrottstävlingar. Sponsringen kommer att fortsätta 
även under kommande kampanjperiod. 

Foto från Finnvedsmästerskapen i brottning

Mässdeltagande
Två av mässorna ”Släck efter dig!” ställer ut på är 
Skånedagarna, Bosjökloster, 6-7/9 och på Skoldagarna 
i Malmö 28-30/10.

Tipspromenad
I kampanjmaterialet finns en färdig tipspromenad 
med energisparfrågor som kan användas av 
föreningar, företag och organisationer vid 
personalträffar och i andra sammanhang. 

 Materialet har skickats till alla korpföreningar.

Åtgärder 2002-2003
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Exponeringsmaterial för 
golvplacering

Golvställ på Skånemässan i Malmö

Litet vinkelställ i el-butik

Minimässa

Under 2001 trycktes 13 olika energisparvykort upp i en 
total upplaga på 550.000 exemplar. Vykorten har gått åt 
som smör i solen när exponeringsställen placerats på platser 
där mycket folk rör sig.

 Inför den kommande kampanjen trycks 450.000 nya 
vykort av de mest populära versionerna (se sid 4). 

 Golvexponeringsmaterialet består av:
• 2 st rullgardinskyltar (Roll Ups)
• 1 st golvställ för 100 böcker
• 1 st golvställ för 9x150 vykort

 Exempel på tillfällen där materialet använts är Skånemässan, 
Skånedagarna på Bosjökloster, Bo01 i Malmö, Villamässan 
i Växjö, Skördefesten på Öland, Tyringemässan, Hyltemäs-
san, ved- och pelletsdagar, olika energidagar, skolmässor 
och julskyltningar.

 Exponeringsmaterialet får folk att stanna till, läsa, fundera 
och plocka till sig vykort och böcker. 

 Energirådgivare, Agenda 21-samordnare och konsument-
vägledare m.fl. kan låna materialet hos Energikontoren.
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Bordställ i sjukhusentré

Bordställ på bibliotek

Litet vinkelställ i el-butik

Exponeringsställ för bord 
och diskar
Följande material kan du beställa från Sparkraft, 
Box 544, 331 28 Värnamo 
alternativt sparkraft@boggi.se 
1 st bordsställ för 50 böcker
1 st bordsställ för 6x50 vykort
1 st vinkelställ för 50 blandade vykort

 Bordsställen har med stor framgång placerats på bibliotek, 
skolor, sjukhusentréer och vårdcentraler.

 De små vinkelställen har skickats till väntrum och butiker. 
Många beställningar om påfyllning har kommit in vilket är 
ytterligare ett bevis för vykortens popularitet.
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Många blev så förtjusta i blomman och tyckte att här var så trevligt 

att de flyttade hit. Men de nyinflyttade var inte lika rädda om 

naturen som vi varit som alltid bott här.

(Fråga till barnen:

Hur är man rädd om naturen?)

Många slösade med allt. De kastade skräp 

i naturen. Körde alltid bil, även korta 

sträckor där det gick lika bra att gå. De 

hade alltid lampor tända överallt. Musik 

hördes hela dagarna från deras hus även om de inte var hemma. De 

slösade med varmvattnet och elektriciteten. De ville till och med sätta upp 

lampor på ängen så man kunde se Majdrottningen när det var mörkt.

(Frågor till barnen:

Hur ser man på bilden att de slösar med elektriciteten? 

Hur slösar man med varmvattnet?)

 
Det fanns två som tidigare bodde i dalen som 

 
tyckte att det här slöseriet var bra. Den ene var han 

 
som ägde kraftverket där all elektricitet tillverkades. 

 
Han bodde vid älven som rinner genom dalen. 

Där hade han byggt ett stort hjul som det framrusande vattnet satte 

snurr på. Det var med hjälp av hjulet som han tillverkade elektriciteten. 

När de nyinflyttade ville tända många fler lampor, fick hjulet snurra 

ännu fortare än tidigare för att räcka till alla de nya lamporna. Ägaren 

till kraftverket tjänade bra med pengar och var väldigt nöjd.

Johan och Emma sitter och äter frukost tillsammans med farmor och 

farfar i deras lilla stuga i Majdalen. Utanför fönstret finns en stor 

äng där det växer massor med blommor. En blomma är större och 

ståtligare än alla de andra. Den har en lång smal stjälk med många 

blad och högst upp finns en stor, vacker, rödgul blomma som lyser i 

solskenet. Den kallas för Majdrottningen och är väldigt sällsynt. Och 

det är inte så konstigt eftersom den bara trivs där luften är ren och 

marken är lika bördig som i ett trädgårdsland. 

(Frågor till barnen:

Vad tror ni menas med att Majdrottningen är sällsynt? 

Vad menas med att luften är ren?)

Johan tittar ut genom fönstret och får syn på Majdrottningen. Han 

kommer ihåg att farfar berättade en liten historia om blomman förra 

året och nu frågar han om de kan få höra historien igen.

 
Farfar tittar ut mot Majdrottningen och så berättar 

 
han; ”Nu står den och trivs ute på ängen, men det 

 
gjorde den inte för några år sedan. Det är en 

 
märklig blomma, så stor men ändå så känslig. 

 
Det är som om den vill tala om för oss, att när den 

trivs och mår bra, då mår allt i naturen bra.

Varje år kommer många människor hit från 

hela landet för att titta på Majdrottningen.
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Skolmaterial
Fjorårets utökade undervisningsmaterial har mottagits 
mycket väl. Förskolematerialet har använts på många 
skolor runt om i Sydsverige. Mest uppskattat är Sagan om 
Majdalen, Släcksångerna och ABC-ramsorna. 

 Undervisningsmaterialet har i år utökats ytterligare. 
Materialet för årskurserna 4-9 har kompletterats med fler 
uppgifter om det totala energiflödet, historiska uppgifter 
och räkneuppgifter. CD-skivan som skickas ut innehåller 
dessutom fler energiexpertkommentarer, energilexikon, 
DESS Energirapports faktadel och videosekvenser på olika 
laborationer.

 Undervisningsmaterialet är främst avsett att användas 
som idébank för uppslag till lektioner och uppgifter. 
Meningen är att läraren skall välja och vraka för att kunna 
anpassa sin undervisning efter elevernas förutsättningar.

 Förskolematerialet presenteras på denna sida.
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Saga om energibesparing
8 sidor, A5

Elisas ABC-ramsor

ABC-ramsor
4 sidor, A5
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Släcksånger 4 sidor, A5
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Memory 4 sidor, A4
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Finn fem fel 2 blad, A4

Kopiera häftet så att alla barn får var sitt exemplar. 
Den ena bilden visar en situation där energi används i onödan 
och den andra visar vad man ska göra för att undvika det. Man 
kan säga att en bild är rätt ur energisynpunkt och en är fel. 
Den som är rätt ska barnen färglägga efter eget tycke.

Målarhäfte
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Målarhäfte 8 sidor A4
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Uppgiftshäfte 16 sidor, A4



8 9

För årskurs F-5 finns över 50 olika uppgifter
För årskurs 4-9 finns över 40 uppgifter med 75 diskussions-
uppgifter, 23 laborationer och 15 räkneuppgifter
För Gymnasiet finns över 50 uppgifter med 95 diskus-
sionsuppgifter, 25 laborationer och 28 räkneuppgifter

Skolmaterial för årskurs 
F-5, 4-9 och gymnasiet
Under september skickas det nya skolmaterialet 
ut till miljöundervisningsansvariga på samtliga 
skolor samt till vårt eget register på ca 1800 
lärare.

 Materialet finns även på www.sparkraft.nu 
välj I skolan/Lärarsidor,  lösen är ”släck!”.
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401:1 BASKUNSKAP 

Energi, kretslopp, fotosyntes, cellandning, energi-
omvandling, energiform, termodynamikens första
och andra huvudsats.

• Hur tror du att temperaturen i ett 
rum påverkas av om det finns
människor i rummet? 

Laboration 1

Materiel:
1 stor låda som rymmer en eller två personer
1 digitaltermometer, som mäter inne- och
utetemperatur

Ställ lådan på golvet på ett sådant sätt att
den har väggar och tak. Skär ut två luckor
mitt emot varandra i lådans väggar.
Luckorna skall vara så stora, att man kan
krypa in i lådan genom dem.

Gör ett litet runt hål i lådans tak och sänk
ner termometerns utomhustråd en liten bit 
i lådan. Avläs temperaturen.

Låt nu en eller, om lådan är tillräckligt stor,
två elever sätta sig inne i lådan.
Avläs temperaturen efter en stund.

Innan nästa elev sätter sig i lådan, måste
lådan vädras ut genom de två luckorna, så 
att temperaturen inne i lådan sjunker till 
det ursprungliga.

Denna laboration kan också kombineras
med uppgift 411 Springa i trappa. Då bör
också kroppens egen temperaturreglerande
förmåga diskuteras.

Se även uppgift 410:2 Du äter 8-10 miljoner
joule per dygn.

Läs i anslutning till denna uppgift om termo-
dynamikens första och andra huvudsats på
www.sparkraft.nu
Välj Om energi/Energilexikon.
Se även uppgift 601 Energibesparing.

Denna laboration finns illustrerad på film.
Vill du se den? Klicka då här.

Vad är energi?  
Tre inledande laborationer
(NO, MATEMATIK, HEMKUNSKAP, IDROTT)

VIDEO

205 ENERGIKÄLLOR 

Energi, energiomvandling, vatten

• Vad tänker du dig att ett vattenhjul 
är för något?

• Vad tänker du dig att man kan 
använda ett vattenhjul till?

Materiel:
1 runt konservburkslock
1 rundstav (ca 30 cm lång, 3-5 mm diameter)
1 snöre (ca 50 cm)
1 filmburk av plast
1 plåtsax
1 hammare
1 spik

Rita ett kryss över locket så att det blir fyra
lika stora delar. Slå spiken genom krysset och
gör ett hål som passar rundstaven. Rundstaven
ska sitta fast. Klipp upp plåten utmed krysset
till ca 2 cm från mitten av locket. Böj till plåt-
biten som på bilden.Testa hjulet under rinnande
vatten.

Slå två hål genom filmburken (se bilden) med
hjälp av hammaren och spiken.Trä snöret
genom filmburken som på bilden. Knyt fast
änden på snöret runt rundstaven. Snöret får
inte slira.Testa hjulet under rinnande vatten
igen. På det här sättet hissade man upp t ex
malm ur gruvorna i Sverige för länge sedan.

Vad tänker du dig att man mer kan använda
vattenhjulet till?
Denna laboration finns illustrerad på film.
Vill du se den? Klicka då här.

Sammanställ era tankar och resultat.

Energiexpertkommentar
I ett vattenkraftverk produceras elenergi genom
att man utnyttjar höjdskillnaden mellan två 
vattennivåer, dvs. man utnyttjar förändringen i
lägesenergi mellan vattnet högt upp i forsen och
när det runnit ner.Vattnet som samlats i dammar
och magasin får strömma ned genom en turbin.

Turbinen driver en generator som omvandlar 
vattnets energi till el. Nackdelen med vattenkraft
är att man måste anlägga dammar och göra
ingrepp i det naturliga fallet, vilket gör att älven
och markområdena ovanför förstörs. Fördelarna är
att det inte blir några farliga utsläpp, eftersom det
inte sker någon förbränning av något slag, en
annan mycket viktig fördel är att man kan lagra
vattnet tills man behöver elenergin. Elenergi måste
användas i samma stund som den produceras.
Genom att reglera vattenflödet i vattenkraftverken
kan man reglera produktionen efter behovet
sekund för sekund.

Vattenhjulet var ett tidigt sätt att utnyttja energin
i det forsande vattnet som människan har utnyttjat
i årtusenden. Den tidigaste användningen av vatten-
kraften och vattenhjulet var för att mala mjöl.

Enkelt vattenhjul

VIDEO

409:1 BASKUNSKAP

Elenergi, elektricitet, elektron.

Materiel:
4,5 V lampa
4,5 V batteri 
salt
1 glas vatten
3 ståltrådar

Koppla ihop lampa, batteri och ståltrådar
enligt bildernas figurer.

• Varför lyser lampan om den kopplats 
som i bild II men ej om den kopplats 
som i bild I ?

Poängtera gärna att pluspolen har underskott
på elektroner. Bild I kan liknas vid uppdämt
vatten i en damm (elektronerna i minus-
polen) och i bild II har man släppt fördäm-
ningen och vattnet faller i ett vattenfall
(elektronerna ”faller över” till pluspolen).

Hur elström leds

Almanacka
Inför julen kommer en almanacka att skickas till 
lärarna, som en påminnelse om skolmaterialet.
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”Släck efter dig!” -kampanjen ingår som en del i projektet 
SparKraft. Projektets syfte är att sprida kunskap om energi-
effektivisering i södra Sverige. På uppdrag av DESS, Dele-
gationen för energiförsörjning i Sydsverige, driver de tre 
sydligaste Energikontoren i Sverige, Halland, Skåne och 
den sydöstra regionen, projektet som går över fyra år. 

Företag & Fastighet
Sparkraft har ekonomiskt stöttat och initierat många 
energieffektiviseringsåtgärder inom industrin och i olika 
typer av fastigheter. Många goda exempel finns på vår 
hemsida www.sparkraft.nu under Företag&Fastigheter. 
En sammanställning av några genomförda projekt kommer 
under hösten att distribueras till företag och organisationer 
i Sydsverige.

Energisparcirklar
På Sparkrafts energisparcirklar får deltagarna 
hjälp med att analysera hur deras energian-
vändning ser ut och får praktiska råd om hur 
den kan minskas. Cirklarna arrangeras av 
studieförbunden i samverkan med Energikon-
toren. Många cirklar har startats. I Lund pågår 
t.ex. energisparcirklar som speciellt vänder sig 
till boende i lägenheter.

 Cirkelledarutbildningar hålls runt om i Syd-
sverige. Det finns möjlighet att få ekonomiskt 
stöd till nya energisparcirklar. Kontakta Energi-
kontoren för mer information.
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Några veckor efter broschyrutskicket till hushållen 
gjordes en effektmätning, som visade bl.a. följande 
resultat:

Observationsvärde
66% av målgruppen såg DR-utskicket.

Kampanjeffekt
56% uppgav att de utnyttjat något/några av spar-
tipsen i broschyren.

Kampanjupplevelse
80% tyckte att utskicket var intressant.
70% tyckte att utskicket kändes viktigt.
69% tyckte att de fick veta något nytt.

 Dessutom engagerades 1500 ungdomar till att 
dela ut 300.000 ”Släck efter Dig!”-böcker. Många 
av utdelarna deltog i en frågetävling om energibe-
sparing där deltagandet belönades med ”Släck efter 
dig!” T-shirts.

Kampanjresultat 
2000-2001

Kampanjresultat 
2001-2002

3 månader efter annonskampanjen och två veckor efter 
sista radioreklamsändningen gjordes en effektmätning, 
som visade bl.a. följande resultat:

Observationsvärde
43% uppgav att de observerat kampanjen

Kampanjeffekt
59% uppgav att de under det senaste året gjort 
någon förändring i sitt beteende med avseende att 
spara energi.
80% upplevde att kampanjen förmedlar något viktigt.
75 % upplevde att kampanjen vänder sig till dem.

Kampanjupplevelse
90% tyckte att kampanjen förmedlade positiva tankar.
70% tyckte att utskicket var viktigt.
69% tyckte att de fick veta något nytt.

 Dessutom plockade konsumenter till sig över 
500.000 vykort med energispartips från olika expo-
neringsställ. 20 ungdomstävlingar med 8500 deltagare 
sponsrades med vinster. 1800 lärare beställde under-
visningsmaterialet som har fått högt betyg av lärarna. 
En 4:a på en 5-gradig skala.
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DESS  ENERGIKONTOREN I SKÅNE, HALLAND, SYDOST   
SVENSKA NATURSKYDDSFÖRENINGEN
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Dess, Delegationen för 
Energiförsörjning i Sydsverige
291 86 Kristianstad
Tel 044- 25 20 00
Fax 044-25 21 80
anders.nylander@m.lst.se
www.sparkraft.nu

Energikontor Sydost
P.G. Vejdes väg 15, 351 96 Växjö 
Tel 0470-72 33 20
Fax 0470-77 89 40
info@energikontor-so.com

Energikontoret Skåne
Box 53, 221 00 Lund
Tel 046-71 99 54 
Fax 046-71 99 30
per.qvistback@skane.komforb.se

Energikontoret Halland
Torggatan 1, 311 31 Falkenberg
Tel 0346-592 30
Fax 0346-589 85
info@energihalland.se


