
Mobil- och datorladdare

I Sverige idag har nästan varje person en egen mobiltelefon. Jag känner till och med folk 
som har två eller fler. Och de är en stor del av våra liv och vi använder de nästan hela 
tiden. De kommer nya mobiler hela tiden och man ska alltid ha det senaste. Förra året 
såldes det 3,8 miljoner telefoner varav 3,05 miljoner var smartphones, vilket är ca 80%. 
Med varje mobiltelefon följer det dessutom en laddare och det är där grunden till problemet 
ligger.

Mobilen har begränsat med batteritid och därför måste man då och då ladda den. När man 
gör det så drar laddaren energi. Problemet är att de flesta när de tagit sin mobil låter 
laddaren sitta i och den drar då fortfarande energi. Samma sak gäller för bärbara datorer. 
De är också väldigt vanliga men de behövs, generellt sett, laddas oftare. Beroende på 
vilken laddare det är så drar de olika mycket. Den laddare som jag har till min iPod drar 
ungefär 4w när jag inte laddar och min datorladdare drar 7-9w. Det är ungefär lika mycket 
som en lågenergilampa drar. Och vi skulle ju inte lämna en lampa på dygnet runt. Säg att   
kWh kostar 75 öre upp till en krona. Det betyder att man betalar lite mer än 20 kronor om 
dagen för att man är för lat för att lägga ner en halv sekund av sitt liv och lite energi på att 
dra ur sin laddare. 

Anledningen till att detta är ett problem för miljön är att när laddarna drar el så måste den 
produceras på något sätt. Många av de metoder vi använder för att framställa är 
miljövänliga men 2010 kom 52,1% av all Sveriges energi från icke förnyelsebara 
energikällor. Problemet med icke förnyelsebara energikällor är att de dels släpper ut 
koldioxid och andra växthusgaser som bidrar till den globala uppvärmningen. Men också 
att de tar slut efter ett par år. Och när de gör det har vi ingenting att ersätta det med, om vi 
inte satsar på förnyelsebara energikällor istället. Detta gör att det finns en ganska stor 
chans att just den energin som går förlorad inte är från en av de förnyelsebara källorna. 
Det känns som att om vi producerar elektricitet på naturens bekostnad så kan vi ju 
åtminstone använda den. Den sidan av problemet är den ekonomiska. Inte nog med att en 
massa elektricitet går förlorad, utan vi betalar ju också för den. Hemma hos oss betalar vi i 
snitt 250-275 kr om året för att vi inte drar ut våra laddare. Det är väldigt mycket pengar, 
med tanke på var vi lägger dem. 

Med all den energin som går förlorad på ett år hade vi kunnat:
Bada jacuzzi i 121,5 timme
Koka 3650 liter vatten med vattenkokare
Sitta 3300 timmar framför en stationär dator 
Sitta 9000 timmar framför en bärbar dator

Metoden jag tänkt använda mig av för att förändra folks beteende är att informera, att 
berätta för folk hur mycket pengar och energi de hade kunnat spara. Det handlar om att 
många inte ens har en aning om att laddare alltid drar el, så länge de är inkopplade. Och 
för de som inte bryr sig så mycket om miljön kan man ju åtminstone säga att de kan spara 
pengar. Jag känner att prata med folk mellan fyra ögon är det bästa sättet. Då märker de 
att det finns någon som lägger manken till och att det finns en anledning till att bry sig om 
det jag pratar om. Dessutom märker jag vilka som är ointresserade och kan då lägga 
mindre energi på de så att de som bryr sig får en något bättre redogörelse för problemet. 



Det finns två lösningar på problemet som båda är väldigt enkla och inte kostar särskilt 
mycket. Den första är ju så klart att börja dra ur sina laddare. Det är inte särkilt svårt att 
komma ihåg att man ska dra ut laddaren när man tar sin mobil. Den andra är att köpa en 
grenkontakt som går att stänga av. Med en sådan är det lätt att dels komma ihåg att 
stänga av den, eftersom att knappen lyser när den är på. Och om man kopplar in alla sina 
laddare så kan man lätt stänga av allihop så att ingen drar någon el. 

Det jag har märkt när jag pratat med folk om det här är att de allra flest inte ens vet om att 
deras laddare kostar de pengar. Och de hade inte kunnat ana hur mycket det rör sig om. 
De flesta jag har pratat med har blivit väldigt förvånade och sagt att de ska börja dra ur 
sina laddare. Så gör det du med och spara pengar och miljö.
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