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Sammanfattning 

Svenska Bostäder har planerat att bygga nya studentbostäder vid området Albano, norr om 

Kungliga Tekniska Högskolan. Dessa måste möta nybyggnationskravet satt av Stockholms Stad 

med högst ett energibehov på 55 kWh per år och uppvärmdkvadratmeter (Stockholms stad, 

2013a). För att kartlägga studenters behov genomfördes en enkätstudie för att identifiera 

fokusområden som med eventuella åtgärder hade potential till minskat energibehov. Författarna 

valde att inrikta studien på varmvattenanvändning. Där valdes att undersöka duschmunstycken, 

tidsrelevanta åtgärder såsom timer, och tvättställ. I resultatet visade de sig att produkten som 

ger lägst energibehov inte nödvändigtvis är den mest hållbara. Det finns andra miljömässiga, 

sociala och ekonomiska aspekter som måste tas i beräkning innan det är möjligt att fastställa 

vilken produkt som bäst ur ett hållbarhetsperspektiv. 

 

Abstract 

The real estate company Svenska bostäder has planned to build new student housings at Albano, 

just north of Royal Institute of Technology in Stockholm. These buildings have to meet demands 

set by the city of Stockholm, with a maximum energy consumption of 55 kWh per year and heated 

square meter. To establish the students’ behavior regarding the power consumption, a survey was 

conducted. Using this survey the authors found areas that had a potential of decreasing the energy 

demand. Hot water usage and the focus areas of shower heads, time reducing measures and wash 

basins was chosen. The study resulted in that even if a product has the lowest energy demand it is 

not certain that it is the most sustainable. There are other environmental, social and economic 

aspects that need to be considered before deciding which product is the best from a sustainable 

perspective.  

  



 

 

Innehållsförteckning 

1 Inledning .................................................................................................................................. 1 

1.1 Syfte ................................................................................................................................. 2 

2 Metod ...................................................................................................................................... 2 

2.1 Val av fallstudie ............................................................................................................... 2 

2.2 Datainsamling ................................................................................................................... 3 

2.2.1 Enkätstudie ................................................................................................................ 3 

2.2.2 Litteraturstudie .......................................................................................................... 4 

2.2.3 Marknadssökning ...................................................................................................... 4 

2.3 Modell .............................................................................................................................. 5 

2.3.2 Val av fokusområden och avgränsningar .................................................................. 5 

2.3.1 Indata – Resultat från enkätstudien ........................................................................... 5 

2.3.2 Antaganden och begränsningar ................................................................................. 7 

3 Teknisk apparatur .................................................................................................................... 9 

3.1 Duschmunstycken .......................................................................................................... 10 

3.2 Tidsbegränsande åtgärder ............................................................................................... 10 

3.3 Tvättställsblandare ......................................................................................................... 11 

4 Resultat .................................................................................................................................. 12 

4.1 Beräkningar .................................................................................................................... 12 

4.1.1 Duschhuvuden ......................................................................................................... 12 

4.1.2 Tidsbegränsande åtgärder ........................................................................................ 13 

4.1.3 Tvättställ .................................................................................................................. 14 

4.2 Ekonomisk aspekt .............................................................................................................. 15 

4.2.1 Duschmunstycken ................................................................................................... 16 

4.2.2 Tidsbegränsande åtgärder ........................................................................................ 17 

4.2.3 Tvättställsblandare .................................................................................................. 18 

4.3 Ekologiska aspekter ........................................................................................................ 19 

4.3.1 Duschhuvuden ......................................................................................................... 19 

4.3.2 Tidsbegränsande åtgärder ........................................................................................ 20 

4.3.3 Tvättställsblandare .................................................................................................. 20 

4.4 Social aspekt ................................................................................................................... 20 

4.4.1 Duschmunstycken ................................................................................................... 20 

4.4.2 Tidsbegränsande åtgärder ........................................................................................ 21 



 

 

4.4.3 Tvättställsblandare .................................................................................................. 22 

5 Diskussion ............................................................................................................................. 22 

5.1 Diskussion av resultat ..................................................................................................... 22 

5.2 Känslighetsanalys ........................................................................................................... 24 

6 Slutsats .................................................................................................................................. 25 

7 Referenser .............................................................................................................................. 26 

Bilaga 1 - Frågeformulär enkätstudie ....................................................................................... 33 

Bilaga 2 - Sammanfattning av svar för enkätstudie ................................................................. 40 



1 

 

1 Inledning 

För att ett hållbart samhälle ska uppnås krävs att de sociala, ekonomiska och ekologiska 

aspekterna tas i beaktande. 

Sverige har idag ett generationsmål som ska fungera vägledande för den miljöpolitik som drivs. 

Detta generationsmål innebär att förutsättningar för att lösa de stora miljöproblemen ska finnas 

år 2020, så att det är ett hållbart samhälle som lämnas över till nästa generation. Detta ska 

uppnås utan att ha skapat miljöproblem utanför Sveriges gränser. Till det har ett antal 

fokusområden för miljöpolitiken identifierats, bland andra: 

 Konsumtionsmönster av tjänster och varor ska orsaka så små miljö- och hälsoproblem 

som möjligt. 

 Hushållning med naturresurser för att ge så liten påverkan som möjligt. 

 Effektiv energianvändning med en så liten påverkan på miljön som möjligt. 

För att detta ska vara möjligt ställs stora krav på varors och tjänsters hela livscykel, från 

produktion, till användning och slutligen återvinning av material. 

Statistiska Centralbyrån, SCB, fick år 2012 i uppdrag av miljödepartementet att med hjälp av 

EUs hållbarhetsindikatorer utvärdera Sveriges status. Dessa hållbarhetsindikatorer är en 

väletablerad metod för att mäta den hållbara utvecklingen, dels med avseende på landet 

utveckling men även med avseende på landets position i förhållande till ett genomsnitt för 

övriga EU-länder. Slutsatsen var att Sverige överlag har en positiv utveckling och ligger bättre 

till än genomsnittet för EU. Trots detta så visar utvärderingen att Sverige har liten eller ingen 

förändring i mängden utsläppta växthusgaser och ligger på samma nivå som EUs genomsnitt. 

Sveby, som är en förkortning för ”Standardisera och verifiera energiprestanda för byggnader”, 

är ett utvecklingsprogram som drivs av fastighets- och byggbranschen. De har tagit fram 

standardiserade brukardata för beräkningar gällande energibehov för en persons, boende i 

flerbostadshus, i form av varmvatten och hushållsel uppgår till 55 kWh per år och uppvärmd 

kvadratmeter. I värdet från Sveby ingår all varmvattenanvändning, så som det för dusch, disk 

och tvätt, samt hushållsel. 

Stockholms stad har, som en del i sitt miljöprogram 2012-2015, ett krav på att nyproducerade 

byggnader maximalt får ha 55 kWh per uppvärmd kvm och år i totalt energibehov (Stockholms 



2 

 

stad, 2013a). Den totala byggnaden får alltså ha samma nivå av energibehov som Svebys 

beräkning av en persons energibehov i form av varmvatten och hushållsel. Stockholms stads 

begäran ställer höga krav på byggnadernas prestanda, men även höga krav på att användningen 

sker effektivt. I dagsläget är det svårt att göra detta.  

1.1 Syfte 

Syftet med detta kandidatexamensarbete är att undersöka hur information och kommunikation 

med användare kan minska energibehovet i bostaden. Målet är att ge beslutsfattare underlag vid 

planering av nya energisnåla bostäder. 

Detta görs genom att undersöka följande frågeställningar: 

 Fastställa vilka energikrävande aktiviteter studenter generellt har under en vecka. 

 Undersöka vilka aktiviteter är mest energikrävande och därmed har störst potential till 

förbättring och bör förändras. 

 Inventera teknisk apparatur som tillgänglig på marknaden och som kan minska 

energibehovet i studentbostäder 

2 Metod 

I följande avsnitt behandlas författarnas val av studieområde. Därefter beskrivs hur 

datainsamlingen utförts. Baserat på datainsamlingen utformades en beräkningsmodell för 

minskat energibehov i hemmet.  

2.1 Val av fallstudie 

Stockholms stad införde 1 juli 2012 kravet att alla nybyggnationer av bostäder får maximalt ha 

ett energibehov på 55 kWh per år och uppvärmd kvadratmeter (Stockholms stad, 2013a). Detta 

är samma nivå som för passivhus (Energimyndigheten, 2007). Begreppet uppvärmd 

kvadratmeter definieras enligt Boverket som kvadratmeter avsedd för uppvärmning över +10 

°C (Boverket, 2012).  
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Nybyggnationerna av studentbostäder vid 

Albano, området visas i Figur 1, valdes på 

grund av att projektet, under studiens tid, 

befann sig i ett tidigt planeringsstadium. Detta 

gjorde det möjligt att integrera sociotekniska 

åtgärder tidigt i planeringen, och på så sätt 

främja hållbart beteende med ett minskat 

energibehov. 

 

 

 

 

2.2 Datainsamling 

Data som har använts i denna studie har kommit från en enkät gjord av författarna samt en 

litteraturstudie. Därefter gjordes en marknadssökning över tekniska lösningar. 

2.2.1 Enkätstudie 

I studien har en internetbaserad enkät utformats för att kartlägga studenters energikrävande 

vanor i bostaden. Målet var att identifiera de aktiviteter i bostaden där det med åtgärder fanns 

möjlighet till minskat energibehov utan försämra välbefinnandet för de boende. Enkätstudien 

bestod av 26 frågor inom tre olika kategorier - varmvattenanvändning, elförbrukning och 

inomhusklimat. Frågorna var till största del stängda enligt Kyléns definition av öppna och 

stängda frågor (Kylén, 2004). Detta för att ge konkret och jämförbar statistik. 

Stängda frågor är frågor med givna svarsalternativ. Dessa lämnar väldigt liten, eller ingen 

möjlighet, för de svarande att ge egna svar. På grund av detta läggs ett stort ansvar på att enkäten 

är korrekt utformad (Kylén, 2004). Som ett komplement till dessa stängda frågor fanns, då det 

Figur 1 – Visar planområdet Albano med områdets 

planerade bostäder markerade. Källa Svenska Bostäder, 

2012 
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ansågs behövt, ett alternativ där den svarande själv kunde fylla i sådant som denne ansåg 

saknades. Enkäten fanns tillgänglig under fem dagar, och besvarades under denna tidsperiod av 

144 personer. Av dessa var merparten studenter, främst på Kungliga Tekniska högskolan. 

Frågorna utformades så att de svarandes vanor gällande energibehovet i bostaden skulle framgå. 

Huvudsakligen frågades det över frekvensen och tidsåtgången för varje aktivitet. Frågorna var 

av formen; Hur ofta duschar du? Hur länge duschar du? Hur ofta lagar du mat hemma? 

Enkätfrågorna i sin helhet finns tillgängliga i Bilaga 1. En sammanställning av svaren finns 

presenterat i Bilaga 2. 

De tekniska lösningar som studien riktar sig mot är av den karaktären att när på dygnet 

användaren utför aktiviteten inte påverkar energibehovet. Detta lämpar sig bra då det ansågs 

vara besvärligt att kartlägga den typiska studentens dagar, eftersom merparten av studenten dag 

inte är schemalagd skoltid. 

2.2.2 Litteraturstudie 

I studien genomfördes en litteraturstudie med rapporter från myndigheter och Stockholm 

Vatten, samt rapporter från Sveby gällande brukardata, för att verifiera rimligheten i resultatet 

från enkätstudien. 

Även KTHs databaser användes, framförallt Web of Knowledge där sökorden har varit energi, 

hushåll, dusch och beteende, samt de engelska motsvarigheterna. Från denna databas har 

granskade rapporter använts samt artiklar. Utöver dessa har även nätbaserade uppslagsverk 

använts med syfte att kartlägga egenskaper för kemiska ämnen som påträffades i studien och 

hur dessa kemiska ämnen påverkar miljön.  

2.2.3 Marknadssökning  

För att avgränsa studiens omfattning identifierades ett antal fokusområden. Dessa 

fokusområden ansågs vara de som var bäst lämpade för energieffektivisering i bostaden. 

Avgränsningen gjordes med grund i enkätstudien. Med resultaten från enkätstudien samt 

litteraturstudien gjordes en marknadssökning över redan tillgänglig teknik som skulle kunna 

tänkas lösa de problem som noterats. Denna teknik utvärderades sedan för att se vilka positiva 

och negativa effekter den eventuellt skulle kunna få på användarens energibehov. 
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2.3 Modell  

I studien användes en modell för att beräkna den potentiella reduceringen av energibehovet i 

studentlägenheter.  

2.3.1 Val av fokusområden och avgränsningar 

I detta arbete har det valts att fokusera på varmvattenanvändningen i lägenheterna. Detta beslut 

togs genom att författarna ansåg att det fanns utrymme att minska den konsumtionsmängd 

varmvatten som de svarande hade angivit och därmed minska det totala energibehovet i 

jämförelse med andra fokusområden som gav litet svängrum för förändringar. En viktig 

avgränsning som gjordes var att endast undersöka den teknik vilken användaren kommer i 

kontakt med i lägenheten.  

2.3.2 Indata – Resultat från enkätstudien 

De resultat från enkätstudien som ansågs relevanta i förhållande till valet av fokusområden 

presenteras nedan i Tabell 1, Tabell 2, samt Tabell 3. I Tabell 1 redovisas resultatet på frågan 

– Hur ofta duschar du per vecka? 

Tabell 1 – Sammanställning från enkätstudien av de svarandes duschvanor 

 Antal svarande Procent av de 

svarande 

1-2 gånger/vecka 12 8 

3-4 gånger/vecka 46 32 

5-6 gånger/vecka 41 28 

Varje dag 41 28 

Två gånger eller flera/dag 4 3 

Medelvärdet av svarsalternativens tidsintervall användes. Summerat gav detta 747,5 

duschtillfällen per vecka för de totalt 144 svarande på enkäten. Detta gav 5,19 dusch per vecka 

som genomsnittliga duschfrekvensen för de svarande, eller omräknat; 0,74 duschar per dag. 
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Vidare i enkäten frågades - Hur länge duschar du vid varje duschtillfälle? Sammanställningen 

av svaren finns redovisat i Tabell 2. För att kunna beräkna den genomsnittliga duschtiden för 

de svarande valdes medeltiden för varje svarsalternativ tidsintervall. Summerad duschtid för de 

svarande var 1 524,5 minuter, vilket resulterade i den genomsnittliga duschtiden 10 minuter 

och 38 sekunder per dusch. Detta ansågs vara en rimlig nivå jämfört med Svebys brukardata 

från 2012, 9 min/dusch. 

 

          Tabell 2 – Sammanställning från enkätstudien av de svarandes duschtid 

 Antal svarande Procent av de 

svarande 

1-3 minuter/duschtillfälle 2 1 

3-6 minuter/duschtillfälle 21 15 

6-10 minuter/duschtillfälle 57 40 

10-15 minuter/duschtillfälle 35 24 

15-20 minuter/duschtillfälle 19 13 

20 minuter eller 

mer/duschtillfälle 

10 7 

 

Fråga 3 - Hur mycket varmvatten använder du per dag, antal minuter som spolas från kran? 

Medelvärdet för varje alternativ valdes, och summerat gav det den genomsnittliga 

varmvattenanvändningen 5 min/dag och person.  

 

           Tabell 3 – Sammanställning av de svarandes användning av varmvatten från kran. 

 Antal svarande Procent av de 

svarande 

1-4 minuter 52 36 
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4-6 minuter 46 32 

6-8 minuter 24 17 

8-10 minuter 12 8 

10 min eller längre 10 7 

 

2.3.2 Antaganden och begränsningar 

Som första antagande vid utformning av den modell som används i denna studie, gjordes 

antagandet om att studien utvärderar ett fiktivt hus, innehållande 100 studentbostäder med en 

boende student i vardera lägenhet. Studentbostäderna antas vara utformade med en kokvrå en 

tillhörande toalett och dusch. De boende antas alla duscha vardera 0,74 gånger per dag. Varje 

dusch beräknas vara i 10 minuter och 38 sekunder. Detta baseras på enkätstudiens resultat, där 

genomsnittsvärden har beräknats fram för båda värdena. 

Området där de tänkta husen planeras att byggas är lokaliserat så att det inkommande kallvattnet 

är blandvatten, levererat från vattenverket i Norsborg och vattenverket Lovö (Stockholm vatten, 

2011a) (Stockholm vatten, 2011b). Detta visas i Figur 2. Av det vatten som levereras till 

Stockholms kommun år 2011 kom 60 % från Norsborgs vattenverk och levereras med 

årsmedeltemperaturen 9,1 °C. Dricksvattnet från Lovö levererades med årsmedeltemperaturen 

7,7 °C. I denna studie antogs att blandvattnet ha fördelningen 60 % från Norsborg och 40 % 

från Lovö. (Stockholm Vatten, 2012) Detta gav blandvattnet årsmedeltemperaturen 8,5 °C. 
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Figur 2 – Visar upptagningsområden från respektive reningsverk.  

Källa: Stockholm Vatten, 2012 

 

Följande antaganden har gjorts för modellen: 

 Att lägenhetshuset innehåller 100 lägenheter. Då projektet är i ett tidigt stadie samt att 

ett antagande om att alla lägenheter är identiska skapar ett linjärt förhållande mellan 

antalet lägenheter och energibehovet. Resultatet kan därefter justeras till de olika 

specifika byggnaderna, baserat på det faktiska antalet boende samt antalet lägenheter. 

 Att flerbostadshuset antas använda sig av fjärrvärme för uppvärmning av varmvatten, 

och att all inköpt energi går att tillgodoräknas utan förluster. 

 Att det bor en person i varje lägenhet. Detta baseras på att lägenheterna är 

studentbostäder bestående av ett rum med kokvrå. 

 Temperaturen på det inkommande kallvattnet är konstant 8,5 °C, och baserades på data 

från vattenverken i Norsborg och Lovö. Temperaturen på det inkommande kallvattnet 

varierar i verkligheten mellan årstiderna, men i detta fall antas ett årssnitt. 

 Att lägenheternas ingående varmvatten högst hade temperaturen 60 °C, baserat på 

socialstyrelsens rekommendationer (Socialstyrelsen, 2013) 
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 Att densiteten för vatten beräknas i denna studie var konstant, alltså oberoende av 

temperatur, till 998 kg/m3. Det konstanta värde som antas är densiteten för vatten vid 

17 °C (Havtun, 2012). 

 Att varje dusch genomförs med den konstanta temperaturen 40 °C. (Lutz, 2011)  

 Att utesluta alla förluster fram till lägenheten från vattensystemet. Avgränsningen 

gjordes då det inte ansågs troligt att påverka förluster i ledningar fram till systemgränsen 

med teknisk apparatur inom systemgränsen. De förluster som uppstår utanför den satta 

systemgränsen ansågs vara konstanta, oberoende av tekniken i lägenheterna. 

Systemgränsen för denna studie sattes till lägenhetens ytterväggar. För att få husets totala 

energibesparing till följd av valda tekniska lösningar multiplicerades studentlägenhetens 

besparing med 100, och på så sätt synliggjordes det fiktiva husets besparing. En illustration 

över modellen ses i Figur 3.  

 

Figur 3 – Modell över vattenflöde i bostad. Källa: Östra Göinge kommun 

3 Teknisk apparatur  

I studien valdes teknisk apparatur ut för att mer ingående se vilken potentiell påverkan de skulle 

få på systemets energibehov. Produkterna valdes ut med kriteriet att ett specificerat maximalt 

vattenflöde fanns tillgängligt i produktbeskrivningen. För kategorin kranar och kategorin 

duschmunstycken valdes produkter inom respektive kategori med olika flödeskapacitet. 

Författarna sökte efter produkter som var relevanta och jämförbara. Produkter som syftar till att 

minska duschtiden för användare valdes på grund av dess möjliga potential samt 

användarvänlighet. 
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Under marknadssökningen visade det sig dock att vissa märken endast levererar olika sorters 

helhetslösningar och inte enstaka duschhuvuden, dessa produkter har förbisetts eftersom det 

blir alltför svårt att jämföra den ekonomiska aspekten mellan dem.  

3.1 Duschmunstycken 

Mora MMIX S5 Duschset - Maximalt flöde nio liter per minut, vägledande 

försäljningspris på 994 kronor inklusive moms (VVSochBad.se, 2013a). 

Duschset från Mora Armatur. Tillverkaren beskriver att duschblandarna är 

utvecklade efter deras EcoSafe™ koncept. Detta koncept fokuserar på låg 

energikonsumtion och hållbar miljö. Duschhuvudet har ett maximalt flöde på nio 

liter per minut samt är utrustad med ett anti-kalk system, “Easy clean”. 

Tillverkaren har avstått från att använda polyvinylklorid, PVC, i duschslangen 

och hävdar att det bidrar till en minskad miljöpåverkan samt mindre bakterieväxt 

inne i slangen (Moraaramtur.se, 2013). På VVS och Bad hemsida 

anges det dessutom att slangen är Bisfenol A fri. 

 

 

Hansgrohe Crometta 85 set - Maximalt flöde sex liter per minut, vägledande 

försäljningspris 564 kronor inklusive moms (VVSochBad.se, 2013b). 

Cromettea 85 är ett duschmunstycke med maximala flödeshastigheten sex 

liter per minut. Tillverkaren Hansgrohe hävdar att duschmunstycket med sin 

EcoSmart teknologi kan minska användarens vattenförbrukning med 60 % 

jämfört med konventionella produkter, utan komfortförlust. Duschmunstycket 

blandar vatten med luft vid utloppet vilket ska ge mindre vattenförbrukning. 

Även Cromettea 85 har ett anti-kalksystem, QuickClean (Hansgrohe 

internation PRO 2012). 

 

3.2 Tidsbegränsande åtgärder 

Figur 4 – Duschmunstycket 

Mora MMIX S5.  

Källa: Mora Armatur 

Figur 5 - Duschmunstycket 

Hansgrohe Crometta 85 set. 

Källa: Prisjakt.se 
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Efergy duschtimer - vägledande försäljningspris 159 kronor inklusive 

moms (Ekoprylar.se 2013) 

Duschtimern är utformad så att användaren mäter flödet från det egna 

duschmunstycket. Denna flödeshastighet används sedan för att beräkna 

vattenåtgången och larmar användaren när denne använt den förvalda 

mängden vatten. Det går även att använda produkten som en timer för att mäta duschtid. 

Återförsäljaren Ekoprylar föreslår 30 till 50 liter per dusch. 

H2O LED-indikator - vägledande försäljningspris 300 kronor inklusive moms 

(Varuhuset.etc.se, 2013) 

H2O LED-indikator beskrivs av tillverkaren som en vatten- och 

energisparande LED-indikator som monteras på blandaren på duschen. 

Produkten drivs av vattenflödet genom blandaren. Vid användning lyser 

indikatorn grönt i fyra minuter, därefter blått i fyra minuter och sedan rött 

i fyra minuter. Efter tolv minuters duschande blinkar indikatorn rött 

(Varuhuset.etc.se, 2013). 

 

3.3 Tvättställsblandare 

Olskär tvättställsblandare från IKEA - Maximalt flöde 5.7 liter per minut, vägledande 

försäljningspris 295 kronor inklusive moms med bottenventil. (IKEA, 

2013a) (IKEA, 2013b)  

Enligt produktbeskrivning är tvättställsblandaren gjord av förkromad 

mässing och en energi- och vattenbesparande strålsamlare på maximalt 

flöde 5.7 liter per minut medföljer. Tillverkaren påstår att produkten 

använder 50 % mindre vatten jämfört konventionella tvättställsblandare. 

(IKEA, 2013a).  

Figur 6 - Efergy 

duschtimer.  

Källa: Ekoprylar.se 

Figur 7 - H2O LED-indikator. 

Källa: Varuhuset.etc.se 

Figur 8 – IKEA Olskär.  

Källa: IKEA.se 



12 

 

Nautic tvättställsblandare från Gustavsberg - Maximalt flöde 16 liter per minut, vägledande 

försäljningspris 1 326 kronor inklusive moms med bottenventil 

(Gustavsberg, 2011) 

Tvättställsblandaren Nautic har en reglerande funktion vilket gör att 

om användaren önskar en högre temperatur eller ett högre flöde än 

vad som är inställt som komfort, så krävs det att användaren aktivt 

föra reglaget längre ut, annars fjärdrar reglaget tillbaka till det 

förinställda komfortläget. Den fabriksinställda komforttemperaturen 

är 38 °C till 40 °C men går enligt beskrivningen att justeras. 

Komfortflödet är förinställt för diskning samt handtvätt. Ett maximalt flöde på 16 liter per minut 

uppnås på tidigare nämnda sätt genom att aktivt föra upp reglaget. Mittenläget på blandaren 

uppges att vara 17 °C, vilket enligt Gustavsberg leder till sparad energi och pengar 

(Gustavsberg, 2011). 

4 Resultat  

Nedan presenteras produkternas resultat i energiberäkningar samt påverkan uppdelat i 

ekonomiska, ekologiska och sociala aspekter. 

4.1 Energiberäkningar 

I detta avsnitt beräknas respektive produkts energibehov vid användning. 

4.1.1 Duschhuvuden 

Som tidigare angivit används en konstant temperatur på det inkommande kallvattnet i 

Stockholm uppgå till 8,5 °C. Temperaturskillnaden mellan det inkommande kallvattnet och 

temperaturen på duschvattnet antas vara 31,5 °C. Specifik värmekapacitet, cp, definieras som 

värmen som krävs för att öka temperaturen på ett kilogram av ett ämne med en grad. Vatten har 

den specifika värmekapaciteten 4,237 kJ/(kg K). Densiteten för vatten har i detta arbete ansetts 

vara konstant, oberoende av temperaturen. Det konstanta värde som använts är densiteten för 

vatten vid 17 °C, 998,5 kg/m3. Baserat på indata från enkätstudien beräknades en student duscha 

0,74 gånger per dag, 10,64 minuter per tillfälle. Detta beräknades till totalt 2874 minuter per år 

och person. Dessa värden utgör indata till modellen vid beräkning av energibehovet för dusch. 

Figur 9 – Gutavsberg Nautic. 

Källa: Gustavsberg.com 
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Som referensvärde för dessa beräkningar används data från energimyndigheten där de anger att 

vattenflödet under en genomsnittlig dusch uppgår till tolv liter per minut (Energimyndigheten, 

2011). Baserat på indata för duschtid beräknades vattenbehovet till 94 liter per dag och person, 

eller omräknat, 34 500 liter per år och person. 

𝑐𝑝 = (
𝜕ℎ

𝜕𝑇
)

𝑝
  

→ 𝑑ℎ = 𝑐𝑝 ∙ 𝑑𝑇 

För att beräkna det totala energibehovet gällande varmvatten för dusch använder vi ovanstående 

samband, som finns presenterade i Hans Havtuns formelsamling Applied Thermodynamics - 

Collection of Formulas från 2010, samt att: 

1 Wh= 3,6 kJ. Detta ger att 1kWh= 3600 kJ 

Detta visar att varje person gör av med 1 277 kWh/år gällande dusch med standardmunstycket 

med vattenflödet tolv liter per minut. Detta värde kommer att agera som referensvärde i denna 

studie. Beräkningar med samma allmänna indata gällande vattnets egenskaper gjordes för 

munstycken med flödet nio liter per minut respektive sex liter per minut. Resultatet finns 

sammanställt i Tabell 4. 

Tabell 4 - Sammanställning över energibehov vid användning med de presenterade 

duschmunstyckena. 

Produkt Standard (12 

liter/minut) 

Mora MMIX S5 (9 

liter/minut) 

Hansgrohe Crometta 85 

(6 liter/minut) 

Vattenbehov, liter/år/ 

person 

34 488 25 866 17 244 

Vattenbehov, 

liter/dag/person 

94 71 47 

Energibehov, 

kWh/år/person 

1 277 958 638 

4.1.2 Tidsbegränsande åtgärder 
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Efergys timer har en literkalibrering som används för att räkna ut när det har använts 30 till 50 

liter vatten, beroende på vad för inställning användaren har. Den rekommenderade maximala 

volymen från försäljarens hemsida, 50 liter per duschtillfälle, är nära resultatet som erhållits 

från duschmunstycket med flödeshastigheten sex liter per minut. Detta tillsammans med den 

givna snittiden från enkätstudien, resulterar i 64 liter per duschtillfälle. Om man istället anger 

30 liter per dusch så ger det duschtiden fem minuter med flödeshastigheten sex liter per minut. 

Detta ger nära en halvering av duschtiden. 

4.1.3 Tvättställ 

Vid beräkning av energibehovet för tvättställsblandaren antas för IKEA Olskär att 

genomsnittsflödet vid användningen är fem liter per minut. Detta baseras på att blandarens 

maximala vattenflöde är 5,7 liter per minut. IKEA Olskär har inte den reglerade funktionen, 

och det har därav antagits att mittenläget ger vattenblandningen hälften varmvatten, temperatur 

60 °C, och hälften kallvatten, genomsnittlig temperatur över året 8,5 °C. Detta ger IKEA Olskär 

temperaturen 32,25 °C i mittenläget. Temperaturskillnaden mellan det inkommande kallvattnet 

och det uppvärmda varmvattnet som används blandaren, inställd på mittenläget, resulterar i 

23,75 °C. Antagandet om att IKEA Olskär använder sig av hälften varmvatten och hälften 

kallvatten är inte helt överensstämmande med verkligenheten, då blandaren använder sig av 

mer kallvatten än varmvatten i mittläget. Dock har IKEAs kundtjänst inte med säkerhet kunnat 

säga hur fördelningen mellan kall- och varmvattnet ser ut, vilket resulterade i det angivna 

antagandet (IKEA kundtjänst, 2013). 

Blandaren Gustavsberg Nautic har det maximala flödeshastigheten 16 liter per minut. I denna 

studie har det antagits att flödeshastigheten är nio liter per minut vid vardaglig användning. 

Antagandet baseras på att det maximala flödet inte används vid dagligt bruk för vardagliga 

hygieniska ändamål. Nautic har i sin produktbeskrivning att mittenläget för blandaren ger vatten 

vid 17 °C. Detta skulle ge att temperaturskillnaden mellan mittenläget och det inkommande 

kallvattnet för blandaren Nautic var 8,5 °C. 

Från enkäten beräknades medelvärdet av svaren på användningstid för tvättställsblandaren, till  

5.03 min i snittanvändning per dag. Förutom detta beräknas energibehovet då Nautics 

förinställda komfortflöde antas vara reglerat till fem liter per minut, samma flödeshastighet som 

för IKEA Olskär. Tabell 5 finns energibehovet för tvättställsblandarna sammanställt. 
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Tabell 5 - Sammanställning över energibehov vid användning med de presenterade 

tvättställsblandarna 

Produkt IKEA Olskär 

(5 liter/minut) 

Gustavsberg Nautic 

(9 liter/minut) 

Gustavsberg Nautic 

(5 liter/minut) 

Vattenbehov liter/år/person 9180 16524 9180 

Vattenbehov liter/dag/person 25 45 25 

Energibehov, kWh/år/person 256 165 92 

4.2 Ekonomisk aspekt 

För att kunna beräkna och utvärdera den ekonomiska aspekten av att ansluta de ovan redovisade 

blandarna, duschmunstyckena samt timers så antas det i denna studie att det fiktiva huset 

använder sig av fjärrvärme. Antagandet är grundat på att 85 % av energibehovet för fastigheter i 

Stockholms stad tillgodoses av fjärrvärme (Stockholm stad, 2013b). Den eventuellt ökade 

investeringskostnaden kommer att jämföras i förhållande till minskat energibehov och minskat 

inköp av fjärrvärme. 

Enligt statistik från Svensk Fjärrvärme beräknas priset för större flerfamiljshus, genomsnittlig 

yta 5000 kvadratmeter, år 2012 uppgå till 85,24 öre per kWh inklusive moms och skatter. 

Prisutvecklingen för fjärrvärmen har sedan 2008 fram till 2012 ökat med 10,21 öre per kWh 

(Svensk Fjärrvärme, 2012). Vid antagande om linjär prisökning ger det en genomsnittlig 

prisökning med 2,55 öre per kWh och år inklusive moms. Prisutvecklingen från 2008 till 2012 

finns presenterad i Figur 10. Baserat på den tidigare prisutvecklingen, beräknas 

investeringskalkylen utifrån den aktuella prisbilden. 
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Figur 10 - Prisutvecklingen för fjärrvärme i Stockholms kommun. Källa: Svensk Fjärrvärme 

4.2.1 Duschmunstycken 

Genom att installera Mora MMIX S5 som standardmunstycke i huset, och därigenom minska 

flödeshastigheten i förhållande till standardmunstycket resulterade det i beräkningsresultaten 

cirka 25 900 liter per år och person och energibehovet 958 kWh per år och person. Detta är en 

minskning med 319 kWh per år och person jämfört med standardmunstycket. Omräkning av 

det minskade energibehovet med priset för fjärrvärme ger det 272 kronor per person och år. För 

vårt fiktiva hus med 100 studenter ger detta besparingen 27 200 kronor per år. I detta avseende 

har förluster från fjärrvärmens leverans fram till användaren valts att uteslutas. Besparad energi 

kommer att beräknas som minskat behov av inköpt energi i form av fjärrvärme. 

Hansgrohe Crometta 85, med flödeshastigheten sex liter per minut resulterar i 

varmvattenbehovet 17 244 liter per år och person. Beräknas om till minskat energibehov, blir 

resultatet 638 kWh per år och person. Detta är en halvering av energibehovet jämfört med 

standardmunstycket. Omräkning av minskningen för energibehovet med priset för fjärrvärme 

ger 544 kronor per person och år, eller omräknat för vårt tänkta hus, en minskning med  

54 400 kronor per år.  
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4.2.2 Tidsbegränsande åtgärder 

För att beräkna lönsamheten ur ett ekonomiskt perspektiv har det valts att göra en 

investeringskalkyl för LED-indikatorn samt för Efergy. 

Efergy duschtimer kostar 159 kronor inklusive moms i inköpet. För att se om produkten är 

lönsam har beräkningar gjort på hur mycket förkortad duschtid timern måste leda till för att 

återbetala investeringskostnaden i form av minskat energibehov. Två beräkningar görs med 

antagandet om att timern måste återbetala sig under det första året respektive efter tre år.  

Inköpspriset dividerat med priset per kilowattimme fjärrvärme ger 187 kWh per år. Detta ger 

att energibehovet för duschanvändningen under första året måste reduceras med 187 kWh för 

att investeringen ska ha återbetalas sig. Enligt resultaten från enkätstudien använder de svarande 

duschen 0,74 tillfällen per dag, omräknat ger det 270 duschtillfällen per år och person. För att 

spara 187 kWh under 270 duschtillfällen krävs en minskning med 0,7 kWh per duschtillfälle, 

eller 19 liter per duschtillfälle. Samma beräkningar utfördes sedan då återbetalningstiden tre år. 

Beroende på duschmunstyckets flödeshastighet blir resultatet i tidsminskning olika, detta visas 

sammanfattat i Tabell 6. 

 

Tabell 6 – Sammanställning över minsta reducering av duschtid för att duschtimers ska ha 

återbetalningstid ett år respektive tre år 

Duschmun-

styckets 

flödeshastighet 

Minsta 

förkortningen av 

duschtiden - 

återbetalningstid 

1 år 

Procentuell 

minskning av 

duschtiden – 

återbetalningstid 

1 år 

Minsta 

förkortningen av 

duschtiden - 

återbetalningstid 

3 år 

Procentuell 

minskning av 

duschtiden – 

återbetalningstid 

3 år 

12 liter/minut 1 minut 36 

sekunder 

15,0 % 32 sekunder 5,0 % 

9 liter/minut 2 minuter 6 

sekunder 

19,5 % 42 sekunder 6,6 % 

6 liter/minut 3 minuter 12 

sekunder 

30,1 % 1 minut 4 

sekunder 

10,0 % 
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Priset för att köpa in en LED-indikator är 300 kronor inklusive moms. Produkten drivs av 

vattenflödet och kräver därför inte någon egen energiförsörjning. För att undersöka huruvida 

detta är en hållbar produkt ut ett ekonomiskt perspektiv, så gör vi samma beräkningar som för 

Efergy duschtimer. Vi beräknar hur lång tid duschtiden behöver förkortas till följd av indikatorn 

för att produkten ska återbetala sig på ett år respektive tre år. För beräkning användes 2012 

årspris för en kilowattimme fjärrvärme. Resultatet finns presenterat nedan i Tabell 7. 

 

Tabell 7 – Sammanställning över minsta reducering av duschtid för att LED-indikatorn ska ha 

återbetalningstid ett år respektive tre år 

Duschmun-

styckets 

flödeshastighet 

Minsta 

förkortningen av 

duschtiden i 

minuter för 

återbetalningstid 

1 år 

Procentuell 

minskning av 

duschtiden – 

återbetalningstid 

1 år 

Minsta 

förkortningen av 

duschtiden i 

minuter för 

återbetalningstid 

3 år 

Procentuell 

minskning av 

duschtiden – 

återbetalningstid 

3 år 

12 liter/minut 2 minuter 56 

sekunder 

27,6 % 58 sekunder 9,1 % 

9 liter/minut 3 minuter 54 

sekunder 

36,7 % 1 minut 18 

sekunder 

12,2 % 

6 liter/minut 5 minuter 51 

sekunder 

55,0 % 1 minut 57 

sekunder 

18,3 % 

 

4.2.3 Tvättställsblandare  

Den ekonomiska aspekten hos tvättställsblandare baseras på den beräknade skillnaden mellan 

de listade modellerna. Med det antagna värdet fem liter per minut använder Olskär cirka  

9 200 liter per person och år och 256 kWh per år och person. Om det istället antas 

flödeshastigheten nio liter per minut för samma blandare så ger det vattenbehovet 16 500 liter 

per år och person. Då Nautic använder en lägre temperatur och därav kräver mindre 
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uppvärmning per liter så ges energibehovet 165 kWh per person och år. Beräknat med priset 

per kilowattimme för fjärrvärme så skulle driftskostnaden för blandaren Nautic vara 75 kronor 

mindre per person och år och 7 500 kronor för hela det fiktiva bostadshuset per år. Om det 

istället antas att Nautic använder samma vattenflöde som Olskär blir den ekonomiska skillnaden 

140 kronor per person och år respektive 14 000 kronor för de 100 boende.  

4.3 Ekologiska aspekter 

I detta avsnitt behandlas respektive produkts ekologiska påverkan vid användning. 

 

4.3.1 Duschhuvuden 

De i studien presenterade duschhuvudena är båda utformade med kalkskydd för att hindra 

vattenflödesvägar från kalkbeläggningar. Detta resulterar i att kalkrensning blir lättare att 

utföra, vilket ger en längre livslängd för munstyckena. En längre livslängd leder till mindre 

konsumtion och mindre miljöpåverkan. 

I produktbeskrivningen för Mora MMIX S5 anges det att tillverkaren avstått från användning 

av polyvinylklorid, PVC, vid produktion av duschslangen. PVC är en av världens vanligaste 

termoplaster. (Kemikalieinspektionen, 2011) Plastens miljöpåverkan har varit under debatt då 

det finns risk för läckage av tungmetaller från kemiska stabilisatorer som använts i plasten. Det 

kan även bildas dioxin vid förbränning av plasten. (NE.se PVC). Det nämns även att 

duschslangen dessutom är Bisfenol A fri. Bisfenol A används för att tillverka vissa plastsorter 

och är ett hormonrubbande ämne som påverkar reproduktionen hos djur och människor i 

tillräckligt höga halter (National Toxicology Program, 2008). 

Vid en undersökning av byggvarudeklarationen för Hansgrohe Chrometta 85 observeras det att 

även de valt att utesluta PVC. Detta visar att båda tillverkarna i detta fall har ett inriktat 

miljöarbete vid utformningen av produkten. I båda fall tycks det främsta materialet ha varit 

plasterna Acrylonitrile butadiene styrene, ABS, och polyoxymethylene, POM. Dessa två ämnen 

har tillskillnad från PVC och Bisfenol A inte några större kända fall av negativa 

miljökonsekvenser. (Hansgrohe AG, 2011) (Moraarmatur Byggvarudeklaration, 2007) 
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4.3.2 Tidsbegränsande åtgärder  

Energibärarna som krävs för att driva Efergy duschtimer och H2O LED-indikatorn skiljer sig 

åt. Duschtimern drivs av batterier, medan indikatorn drivs av vattenflödet. Batterier innehåller 

ämnen som kan vara skadliga för miljön. Vilka typer av ämnen beror på vilken typ av batteri 

som används. Efergy duschtimer drivs av Lithium CR2032, 3V batterier (Efergy, 2011). Dessa 

är så kallade miljöanpassade batterier då de ska vara helt fria från tungmetaller 

(Batteriföreningen, 2011). Batterierna är dock inte uppladdningsbara, och behöver återvinnas 

efter förbrukning. 

4.3.3 Tvättställsblandare 

I en rapport från American Water Works Association uppmärksammas en potentiell risk för 

blyläckor i dricksvatten från värme-, ventilation- och sanitetssystem tillverkade i mässing. 

Dessa blyläckor kan uppstå vid lågt pH-värde på dricksvattnet och därmed orsaka 

mässingskorrosion. Mässing innerhåller en liten andel bly är för att underlätta arbetet vid 

produktion (Kemikalieinspektionen, 2011a). Bly har vid låga doser negativa hälsoeffekter på 

nervsystemet och skadorna är mest påtagliga hos foster och barn då det kan hämma hjärnans 

utveckling (Karolinska Institutet, 2009). 

I en studie utförd av Rod, O. beskrivs problemet med blyutfällning från mässingsarmatur som 

mer komplext och beroende av fler parametrar än vattnets pH-värde, så som koncentrationen 

av bland andra ammonium, nitrater, klorider och sulfater i vattnet. En jämförelse mellan de 

rekommenderade värdena från studien av Rod, O. och data från Stockholms vatten visar att 

koncentrationen i dricksvattnet från Lovö och Norsborg ligger inom gränsen för vad som anges 

vara säkert mot korrosion (Stockholms Vatten, 2011a) (Stockholms Vatten, 2011b). 

4.4 Social aspekt 

I detta avsnitt behandlas respektive produkts sociala påverkan vid användning. 

4.4.1 Duschmunstycken 

I studien har beräkningar gjorts så att endast flödeshastigheten reglerats genom ändrad maximal 

flödeshastighet, övriga parametrar har lämnats oförändrade. Energianvändningen har antagits 
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förändrats linjärt med flödet. Resultat från en studie av Mayer et al från år 1999 har dock påvisat 

att sambandet är mer komplext än så. Studien i USA, och utfördes genom att duschflödet mättes 

hos boende runt om i landet med varierande typer av duschmunstycken. Studien visade på 

minskat vattenanvändning för människor som använde sig av duschmunstycken med lågt flöde, 

definierat som 2,5 US gallons per minut. Detta motsvarar cirka 9,5 liter per minut. Personer 

med lågflödesmunstycken använde 33 liter per person och dag, medan användare vars 

duschmunstycken hade högre flödeshastighet använde genomsnittligen 50 liter per person och 

dag. Dock visade studien att den genomsnittliga duschtiden för duschmunstycken med lågt 

flöde var 8 minuter och 30 sekunder medan de med ett högre flöde hade den genomsnittliga 

duschtiden 6 minuter 48 sekunder. Användare med lågflödesmunstycken hade genomsnittligen 

25 % längre duschtid. 

I studien beräknades att medelflödet över 12 studieområden var 8,3 liter per minut, 

medianvärdet var 7,6 liter per minut med standardavvikelsen 3,6. Av alla registrerade 

duschtillfällen hade 70 % av användarna vattenflöde under 9,5 liter per minut, detta trots att 

man meddelade att endast 50,6 % hade lågflödesmunstycken installerat. Detta visar att det är 

troligt att användare ibland nyttjar ett vattenflöde under den installerade kapaciteten.  

4.4.2 Tidsbegränsande åtgärder 

I studien genomförd av McMakin på amerikanska militärhushåll, gjordes observationer att 

människor ofta behöver ett visst mått av välbefinnande innan de är villiga att ändra sitt beteende 

enbart av god vilja (McMakin et al, 2002). Då de boende i Albano kommer att vara studenter 

är det troligt att de kommer att vara upptagna med studierna och prioritering på ett hållbart 

miljötankesätt kan vara lägre. 

Abrahamse studerade ett flertal studier inom åtgärder i bostäder för minskat energibehov 

(Abrahamse et al, 2005). I studierna observerades att allmän information om besparande 

åtgärder i flertalet fall ledde till ökad allmänbildning men sällan till någon önskvärd 

beteendemässig förändring. Det resulterade i liten eller utebliven minskning för energibehovet. 

Dessa studier visade att ytterligare incitament krävs för att merparten av användarna aktivt ska 

använda teknik såsom en timer som ett hjälpmedel för att minska energibehovet. 
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Majoriteten av de svarande på enkätstudien betalar inte själva för sin varmvattenanvändning, 

och ett mycket stort antal betalar inte heller själv sin räkning för hushållselen. Detta betyder att 

storleken på den boendes energibehov inte påverkar dess privatekonomi. Elen ingår i hyran. I 

studien av Abrahamse noterades även att effekten av information till de boende varierade 

beroende på hur specifik den var. 

4.4.3 Tvättställsblandare 

De två blandarna som valts att jämföras i denna studie är relativt olika gällande den sociala 

aspekten. IKEA Olskär är en konventionell blandare utan möjlighet att justera varken 

vattenflöde eller temperatur i mittenläget, vilket endast lämnar självvald beteendeförändring 

som möjlighet för reducerat energibehov. Blandaren Gustavsberg Nautic är en mer avancerad 

blandare med reglerande funktioner, så som komfortvärme och komfortflöde, utformade för att 

minska energibehovet. Med denna krävs att användaren själv aktivt måste hålla emot fjädringen 

i reglaget för att få högre vattenflöde och högre temperatur än komfortvalet.  

5 Diskussion  

Nedan diskuterar studiens resultat samt känslighetsanalys. 

5.1 Diskussion av resultat 

Utifrån de resultat som visats i denna studie ses att duschmunstycket med vattenflödet sex liter 

per minut både innebär en mindre investeringskostnad och, förutsatt oförändrat duschtid, kan 

anses vara minst energikrävande. Resultatet om att munstycket är den mest hållbara kvarstår 

även om man inkluderar antaganden om sociala faktorer gällande duschtiden, de antaganden 

som tyder på ökat duschtid vid lägre vattenflöde. Dock finns resultat som talar för att Mora 

MMIX S5 med vattenflödet nio liter per minut skulle vara bättre ur en ekologisk aspekt, då 

tillverkaren valt att avstå från användning av utvalda kemikalier vars produktion är kan vara 

skadlig för miljön eller för användaren. Duschmunstycken Mora MMIX S5 har även ett högre 

flöde som ligger över snittgränsen för vad som, i andra studier, anses vara ett komfortabelt 

duschflöde. Eftersom olika användare har olika preferenser, är det viktigt att även ha social 

välfärd i åtanke, och inte endast energiprestanda. 
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Det finns två produkter som är nämnda i arbetet vilka är till för att tidsreglera duschtiden hos 

användaren. LED-indikatorn har en stor chans att sänka en längre duschtid till att gå mot åtta 

minuter då den blir röd vid detta tidsslag. Det är dock negativt att tidpunkten när indikatorn 

lyser rött inte går att reglera. Detta ger liten eller ingen möjlighet för att förkorta duschtiden till 

under åtta minuter. Det ger att LED-indikatorn är användbar för att motverka längre duschar 

och kommer då ha störst möjlighet att påverka de användare som tenderar att duscha längre. 

Det kan dock finnas en motsatt effekt då personer som duschat kortare innan kanske 

konvergerar sina duschtider mot åtta minuter då indikatorn har en risk för att göra det mer 

acceptabelt, eftersom indikatorn inte visar rött tidigare. 

En timer för att minska vattenanvändningen är i detta fall mindre kostsamt och har potential att 

sänka duschtiden då den kan reglera tiden fritt. Nackdelen är dock att färre användare kommer 

att nyttja produkten, eftersom det kräver ett aktivt användande och ett användande av god vilja. 

De boende måste i sådana fall ha incitament för att vilja använda duschtimern och spara vatten. 

Om incitamenten inte finns så är det därför troligt att LED-indikatorn kommer ha en större 

effekt än duschtimern. Eftersom studenter tenderar att har en striktare privatekonomi än 

genomsnittet än i Sverige kan ett starkt incitament vara att låta vattenanvändningen påverka 

privatekonomin. Då det finns incitament för att minska sin vattenförbrukning kan det 

kombineras med specificerade och personliga tips för att synliggöra energianvändningen för 

användaren. 

Att Efergy duschtimern drivs av litiumbatterier drar ner produktens hållbarhetsvärde något. 

Detta dels på grund av att produkten måste underhållas av användaren i form av byte av batteri 

samt på- och avstängning vi varje duschtillfälle, men även på grund av att användning av 

litiumbatterier medför miljöpåverkan och ett energibehov både i produktion- och 

återvinningsprocessen. Då detaljerad information om tillvägagångssätt vid produktions och 

exakta materialval saknas förde båda produkterna går det inte att säkert avgöra vilken av dem 

som har störst miljöpåverkan för de stegen. LED-indikatorn drivs som tidigare nämnts av 

vattenflödet i duschen och kräver inte någon egen energiförsörjning. Detta gör att det går att 

säkerställa att produkten är aktiverad vid varje duschtillfälle, och alltså har en möjlighet att 

påverka användaren. Detta gör den fördelaktig ur ekologisk aspekt. 

Det är två väldigt olika kranar som valts i studien. IKEA Olskär är en mindre kostsam blandare 

medan Gustavsberg Nautic kräver en större grundinvestering. Gustavsberg Nautic har 
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energibesparande teknik som Olskär saknar. Med hänsyn till de första antagna värdena, fem 

liter per minut respektive nio liter per minut, är det relativt stor skillnad i resultatet för 

energibehovet. 256 kWh per år för IKEA Olskär respektive 165 kWh per år för Gustavsberg 

Nautic. Trots det faktum att Gustavsberg Nautic har ett högre vattenflöde, är det den stora 

temperaturskillnaden mellan blandarnas mittenläge som utgör anledningen för 

energiskillnaderna. Vid en eventuell reglering av komfortflödet till fem liter per minut, ökar 

skillnaden ytterligare. Gustavsberg Nautic har större potential för minskning av energibehovet 

då både temperatur och flöde är reglerbart. Ett minskat energibehov ger mindre miljöpåverkan. 

Energibehovet är naturligvis inte det enda som påverkar miljön . Det har uppmärksammats att 

det finns risker för höga blyhalter i dricksvatten genom blyutfällning från mässingsarmatur. 

Detta är skadligt för båda hälsa och miljö. Korrosionen orsakas ifall det finns höga 

koncentrationer av vissa ämnen i vattnet. I Stockholmsregionen visar det sig dock vara en liten 

risk för korrosion eftersom halterna av de aktuella ämnena oftast inte är tillräckligt höga.  

5.2 Känslighetsanalys 

Då studien till stor del har sin grund i enkätstudien finns en stor osäkerhet i hur väl de svarande 

kan uppskatta den egna tidsåtgången för de olika aktiviteterna. För att få ett säkrare och ett mer 

exakt värde hade en mätning av den faktiska duschtiden krävts. Till följd av svårigheten att 

själv uppskatta den egna duschtiden, utformades svarsalternativen i enkätstudien med relativt 

stora tidsintervall. Detta ger även en osäkerhet i svarens exakthet. Exempelvis svarade 40 % av 

de svarande på enkäten att de duschade mellan sex till tio minuter per duschtillfälle. Av detta 

antogs att svarsgruppen i genomsnitt duschade åtta minuter per tillfälle. Det finns alltså en risk 

att flera av de svarande duschade närmare sex minuter, vilket skulle ha gett en lägre 

genomsnittlig duschtid och därmed en mindre möjlig energibesparing genom minskat 

vattenflöde för duschmunstyckena. Dock skulle förhållandet mellan de olika produkterna inom 

respektive kategori förblivit desamma, då ändringen av indata för modellen påverkar samtliga 

produkter i samma utsträckning. Enkäten skickades ut till studenter och författarnas bekanta. 

Till följd av detta finns en hög risk att de svarande har ett större miljöintresse än vad som är 

representativt för Sveriges befolkning. I enkätstudien antogs att duschtiden samt antalet 

duschtillfällen per vecka av de svarande på enkäten vara detsamma oavsett boendeform. Därtill 
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uteslöts vilken tid på dygnet aktiviteterna utfördes då det för denna studie ansågs påverka 

resultatet lite eller ingenting.  

Resultatet för de produkter som syftar till att ge reducerad duschtid, såsom duschtimer och 

LED-indikator, skulle dock ha förändrats markant vid ändring av indata. Om genomsnittstiden 

per duschtillfälle hade varit närmare åtta minuter hade den potentiella effekten för LED-

indikatorn inte varit lika hög som vid den genomsnittliga duschtiden tio minuter. Timern hade 

förmodligen haft en effekt oavsett en ändring inom det angivna tidsintervallet men potentialen 

av produkten hade likt indikatorn också varierat beroende på erhållen snittid. 

Ett annat antagande med osäkerheter som görs är temperaturdifferensen mellan kallvattnen och 

varmvattentemperaturen vid tvättställsblandaren. Detta beror på att användaren tenderar att ha 

relativt stor spridning av temperatur i sitt varmvatten användande. I enkätfrågorna frågades 

endast efter användningstid, och inte vattentemperatur vid användning. Beroende på 

användningsområde tenderar man att spola relativt kallt vatten men som ändå kräver 

uppvärmning. Det bör noteras att frågan i enkätstudien specificerade just varmvatten och då 

ingick ej kallvatten. Den använda snitt temperaturen för duschar upplevs som relativt säker då 

personer tenderar att ha ett relativt litet temperaturintervall på den föredragna 

duschtemperaturen samt att det erhållna värdet var tagen från studien gjord av Lutz och inte ett 

antagande gjort av författarna. 

Det som bland annat observeras i den ekonomiska studien är att fjärrvärmepriset tenderar att 

öka varje år. Ett ökande fjärrvärmepris skulle även innebära ökande energikostnader trots 

oförändrat energibehov. Detta innebär att en produkt som ger en viss energibesparing både 

återbetalar sig snabbare samt att besparingen per år ökar. Denna trend är inte inkluderad i de 

ekonomiska beräkningarna där endast det rådande priset för fjärrvärme använts.  

I urvalet av produkter finns det risk för att författarna förbisett produkter som skulle kunna vara 

bättre för ändamålet än de som tagits fram. Detta beror på svårigheten att avgöra och jämföra 

potentialen hos produkter utan experimentella studier.  

6 Slutsats 

Det duschmunstycket som med det högre energibehovet anses i denna studie vara det mer 

hållbara alternativet, då materialvalen även gjort med en miljömässig aspekt. En indikator för 
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att synliggöra energibehov och tidsåtgång i bostadens dusch med så litet underhåll som möjligt 

anses ha en stor potential för att minska boendes duschtid.   

Sammanfattningsvis gav duschmunstyckena olika energibehov och även olika sociala effekter 

beroende på flödeshastighet. Tillverkarnas val av produktionsmaterial skiljde sig åt, vilket 

gjorde att produkten med det lägsta energibehovet inte nödvändigtvis ska anses som det mest 

hållbara. För användning av tidreglerande åtgärder är effekter av dessa beroende av både 

användarens goda vilja samt att denne har incitament för användning. Energibesparingar och 

minskad miljöpåverkan är starkt kopplade till sociala faktorer och samtliga aspekter av 

hållbarhet bör inkluderas vid beslutsfattande för att fastställa vilket alternativ som är det mest 

optimala. 
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Bilaga 1 - Frågeformulär enkätstudie 

Elförbrukning i hushållet hos studenter 

Svaren från detta formulär skall användas i ett kandidatexamensarbete för Energiteknik. Arbetet 

skall ge understöd till byggandet av 1000 nya studentbostäder vid Albano, norr om KTH.  

 

Kön * 

o   Man 

o   Kvinna 

 

Ålder * 

 [ Textruta ] 

  

Typ av boende * 

o  Studentlägenhet 

o  Studentrum i korridor 

o  Bostadsrätt 

o  Hyresrätt 

o  Hus 

o  Inneboende 

o  Övrigt: [ Textruta ] 

 

Antal personer i hushållet * 

[ Textruta ] 

 

Betalar du elräkningen själv? 

ingår den i hyran= säg nej 

o  Ja 

o  Nej 
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Betalar du varmvatten själv? 

o  Ja 

o  Nej 

  

Hur ofta äter du frukost hemma per vecka? 

o   aldrig 

o   1-2 gånger 

o   3-4 gånger 

o   5-6 gånger 

o   alltid 

  

Vilka av följande ingår i din typiska frukost? 

Kryssa i de du tycker stämmer 

o  Kaffe/ Te eller annan varmdryck 

o  Gröt 

o  Rostat bröd/Toast 

o  Ägg 

o  Matlåda/rester 

o  Annan frukost som kräver el vid tilllagning (kryssa i övrigt och skriv)  

o  Övrigt: [ Textruta ] 

 

Hur ofta lagar du mat hemma per vecka (lunch och middag)? 

o  0-1 gånger 

o  2-3 gånger 

o  4-5  gånger 

o  6-7  gånger 

o  8-9  gånger 

o  10 eller fler gånger 
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Hur länge använder du spisen i snitt per gång du lagar mat? 

o  0-5 minuter 

o  5-10 minuter 

o  10-15 minuter 

o  15-20 minuter 

o  20-30 minuter 

o  30-45 minuter 

o  45-60 minuter 

o  60 minuter eller längre 

  

Hur länge använder du ugnen i snitt per gång du lagar mat? 

o  0-5 minuter 

o  5-10 minuter 

o  10-15 minuter 

o  15-20 minuter 

o  20-30 minuter 

o  30-45 minuter 

o  45-60 minuter 

o  60 minuter eller längre 

 

Hur ofta duschar du hemma per vecka? 

o  1-2 gånger 

o  3-4 gånger 

o  5-6 gånger 

o  varje dag 

o  två gånger per dag eller flera 

  

Hur länge duschar du per gång? 

o  1-3 minuter 

o  3-6 minuter 

o  6-10 minuter 

o  10-15 minuter 
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o  15-20 minuter 

o  20 minuter eller längre 

Hur mycket varmvatten använder du per dag? (antal minuter som spolas från kran, ej 

dusch) 

tex när du borstar tänderna, tvättar ansiktet och vid toalettbesök 

o  1-4 minuter 

o  4-6 minuter 

o  6-8 minuter 

o  8-10 minuter 

o  10 minuter eller längre 

 

Följande produkter står på standby hos dig 

o  Dator 

o  TV 

o  Mobilladdare (ansluten till uttag men inte till mobil) 

o  Övrigt: 

 

Antalet timmar som datorn i hemmet är igång per dag 

o  0 timmar 

o  1 timmar 

o  2 timmar 

o  3 timmar 

o  4 timmar 

o  5 timmar 

o  6 timmar 

o  7 timmar 

o  8 timmar 

o  9 timmar eller fler 
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Antalet timmar som TVn i hemmet är igång per dag 

o  0 timmar 

o  1 timmar 

o  2 timmar 

o  3 timmar 

o  4 timmar 

o  5 timmar 

o  6 timmar 

o  7 timmar 

o  8 timmar 

o  9 timmar eller fler 

 

Annan aktivitet som jag gör hemma och som kräver el samt antalet timmar 

 [ Textruta ] 

  

Hur varmt vill jag ha i min bostad? 

o  18 °C eller mindre 

o  19 °C 

o  20 °C 

o  21 °C 

o  22 °C 

o  23 °C 

o  24 °C 

o  25 °C 

o  26 °C eller mer 

  

Väljer du aktivt att reglera din temperatur i din nuvarande bostad? 

o  Ja 

o  Nej 
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Om ja, Med hjälp av vädring, exempelvis öppna ett fönster 

o  Alltid 

o  Ofta 

o  Sällan 

o  Aldrig 

  

Om ja, Med hjälp av värmereglering tex element 

o  Säsongsvis 

o  Månadsvis 

o  Veckovis 

o  Dagsvis 

o  Aldrig 

  

Har du en egen tvättmaskin? 

o  Ja 

o  Nej 

  

Hur många maskintvättar gör du per månad? 

o  1-2 st 

o  3-4 st 

o  5-6 st 

o  7-8 st 

o  9-10 st 

o  10-12 st 

o  12-15 st 

o  15-20 st 

o  20 st eller flera 

  

Släcker du lamporna när du går hemifrån? 

o  Alltid 

o  Ofta 

o  Sällan 
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o  Aldrig 

 

  

Släcker du belysning som du inte använder 

Tex toalettlampa, kökslampa, när du befinner dig i bostaden 

o  Alltid 

o  Ofta 

o  Sällan 

o  Aldrig 
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Bilaga 2 - Sammanfattning av svar för enkätstudie 

Elförbrukning i hushållet hos studenter 

 

Kön 

 Antal  Procent av svarande 

Man 76 52 % 

Kvinna 69 48 % 

 

 

Ålder 

24 23 20 21 24 20 20 27 22 21 23 23 20 24 25 21 25 21 21 20 21 21 25 25 24 28 25 25 22 21 

25 22 21 22 23 24 20 21 19 21 23 25 21 26 20 25 21 20 24 23 19 23 21 21 20 23 21 51 19 21 

23 22 24 20 20 21 21 19 25 25 25 21 29 20 20 20 23 20 22 20 20 22 24 21 23 23 29 26 20 23 

25 21 25 21 25 20 20 20 21 20 21 25 21 22 23 26 21 21 19 20 20 26 20 21 21 23 21 21 22 20 

22 22 26 25 20 21 28 22 21 21 21 25 23 20 24 21 20 24 21 22 20 23 21 30 21 

 

Typ av boende 

 

 

 

 Antal  Procent av svarande 

Studentlägenhet 25 17 % 

Studentrum i korridor 17 12 % 

Bostadsrätt 45 31 % 

Hyresrätt 22 15 % 

Hus 31 21 % 

Inneboende 3 2 % 

Övriga 2 1 % 
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Antal personer i hushållet 

 

1 2 1 2 2 2 3 2 2 2 3 1 1 3 2 2 2 1 2 1 4 5 1 1 5 28 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 3 1 3 2 2 4 2 1 1 1 5 1 1 1 

1 1 1 1 4 1 1 4 4 2 1 4 1 4 3 (mamma, pappa och bror) 4 2 1 1 1 1 2 2 4 4 4 2 2 3 4 4 1 2 10-14 

1 (7 i korridor) 2 2 1 2 1 1 4 4 4 1 2 2 4 1 3 2 3 5 1 4 3 2 5 4 3 1 2 5 5 2 2 1 4 1 4 1 2 2 2 1 1 2 

4 1 2 1 1 1 3 2 1 3 6 2 5 1 1 3 2 4 

 

Betalar du elräkningen själv? 

 

 

 

Betalar du varmvatten själv? 

 

 Antal Procent av svaraande 

Ja 18 13 % 

Nej 126 88 % 

 

Hur ofta äter du frukost hemma per vecka? 

 Antal Procent av svaraande 

Aldrig 4 3 % 

1-2 gånger 20 14 % 

3-4 gånger 21 15 % 

5-6 gånger 28 19 % 

Alltid 71 49 % 

 Antal  Procent av svarande 

Ja 62 44 % 

Nej 80 56 % 
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Vilka av följande ingår i din typiska frukost? 

 Antal Procent av svaraande 

Kaffe/ Te eller annan 

varmdryck 

67 28 % 

Gröt 36 15 % 

Rostat bröd/Toast 49 20 % 

Ägg 30 13 % 

Matlåda/rester 5 2 % 

Annan frukost som 

kräver el vid tilllagning  

9 4 % 

Övriga  44 18 % 

 

Hur ofta lagar du mat hemma per vecka (lunch och middag)? 

 Antal Procent av svaraande 

0-1 gånger 8 6 % 

2-3 gånger 32 22 % 

4-5  gånger 32 22 % 

6-7  gånger 40 28 % 

8-9  gånger 16 11 % 

10 eller fler gånger 16 11 % 

 

Hur länge använder du spisen i snitt per gång du lagar mat? 

 Antal Procent av svarande 

0-5 minuter         2 1 % 

5-10 minuter 7 5 % 

10-15 minuter 27 19 % 

15-20 minuter 38 26 % 

20-30 minuter 45 31 % 

30-45 minuter 14 10 % 
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45-60 minuter 9 6 % 

60 minuter eller längre 2 1 % 

 

Hur länge använder du ugnen i snitt per gång du lagar mat? 

 Antal   Procent av svarande 

0-5 minuter 37 26 % 

5-10 minuter 17 12 % 

10-15 minuter 24 17 % 

15-20 minuter 19 13 % 

20-30 minuter 20 14 % 

30-45 minuter 15 10 % 

45-60 minuter 10 7 % 

60 minuter eller 

längre 

1 1 % 

 

Hur ofta duschar du hemma per vecka? 

 Antal   Procent av svarande 

 

1-2 gånger 12 8 % 

3-4 gånger 46 32 % 

5-6 gånger 41 28 % 

varje dag 41 28 % 

två gånger per dag 

eller flera 

4 3 % 

 

 

 

Hur länge duschar du per gång? 
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 Antal Procent av svarande 

1-3 minuter 2 1 % 

3-6 minuter  21 15 % 

6-10 minuter    57 40 % 

10-15 minuter      35 24 % 

15-20 minuter      19 13 % 

20 minuter eller 

längre 

     10 7 % 

 

Hur mycket varmvatten använder du per dag? (antal minuter som spolas från 

kran, ej dusch) 

 Antal Procent av svarande 

1-4 minuter 52 36 % 

4-6 minuter 46 32 % 

6-8 minuter 24 17 % 

8-10 minuter 12 8 % 

10 minuter eller 

längre 

10 7 % 

 

Följande produkter står på standby hos dig 

 

 Antal Procent av svarande 

Dator 73 31 % 

TV 58 25 % 

Mobilladdare (ansluten 

till uttag men inte till 

mobil) 

86 37 % 

Övriga 17 7 % 

Antalet timmar som datorn i hemmet är igång per dag 
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 Antal Procent av svarande 

0 timmar 2 1 % 

1 timmar 7 5 % 

2 timmar 6 4 % 

3 timmar 25 18 % 

4 timmar 15 11 % 

5 timmar 20 14 % 

6 timmar 14 10 % 

7 timmar 7 5 % 

8 timmar 9 6 % 

9 timmar eller fler 36 26 % 

 

Antalet timmar som TVn i hemmet är igång per dag 

 Antal Procent av svarande 

 

0 timmar 40 29 % 

1 timmar 18 13 % 

2 timmar 29 21 % 

3 timmar 21 15 % 

4 timmar 10 7 % 

5 timmar 8 6 % 

6 timmar 9 7 % 

7 timmar 1 1 % 

8 timmar 1 1 % 

9 timmar eller fler 1 1 % 

 

 

 

Annan aktivitet som jag gör hemma och som kräver el samt antalet timmar 
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Hårtork 14 min/ vecka Har ett kylskåp på rummet, kräver el dygnet runt. De timmar jag lagar 

mat och sen har jag upplyst i lägenheten med lampor! Lyssnar på musik.. Vi har lampor tända 

typ fyra timmar per dag tror jag Stavmixer, mikro, tvättmaskin, diskmaskin, akvarium, tv-spel, 

lampor stereo standby, frys, kyl. Ibland externt element Radio, ca 0,5h/dag Diskmaskin, ca 

1h/dag Micro 2 min/dag Radio 10 min/dag Micro 2 min/dag Radio 10 min/dag Diskmaskin 

2:34 timmar 2 gånger i veckan Stereo 4-5 timmar per dag Element Eltandborste, rakapparat och 

belysning. Stereo - 8h CD-spelaren 3 timmar HiFi 5 timmar DJar i snitt 1h per dag. webbserver 

24/7 Strycka kläder, 1 timme per vecka Eltandborste - 4 min/dag Ladda telefon: 1 h Server i 

drift 24/7. Musikanläggning 3 timmar Elgitarr; 1 h/dag Terrarium; 9 h/dag Lyssnar på radio: 2 

timmar/dag hårfön, 15 min/vecka torka håret? 30 minuter i veckan kanske? Micro 2 min/dag 

Radio 10 min/dag Inget jag kommer på Spelar gitarr, filmar Jag har en 1/2-size kyl Lyssna på 

musik via en reciever. Ca 3 timmar per dag. Plattar håret, ca 1 timme 3 gånger i veckan. - 

Hmm... Inte vad jag kan komma på just nu (lirar akustisk gitarr men den grå ju inte på el XD) 

...lyse... 8h Laddar mobil+iPad varje natt ca 8h Hårfön 0-15 min/vecka Vattenkokare 0-

5min/dag DJar, snitt 10h i månaden 

 

Hur varmt vill jag ha i min bostad? 

 

 Antal Procent av svarande 

18 °C eller mindre 7 5 % 

19 °C 14 10 % 

20 °C 37 26 % 

21 °C 38 27 % 

22 °C 28 20 % 

23 °C 9 6 % 

24 °C 8 6 % 

25 °C 2 1 % 

26 °C eller mer 0 0 % 

 

Väljer du aktivt att reglera din temperatur i din nuvarande bostad?  
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 Antal Procent av svarande 

Ja 101 70 % 

Nej 43 30 % 

 

 

Om ja, Med hjälp av vädring, exempelvis öppna ett fönster 

 

 Antal Procent av svarande 

Alltid 9 8 % 

Ofta 40 33 % 

Sällan 54 45 % 

Aldrig 17 14 % 

 

Om ja, Med hjälp av värmereglering tex element 

 

 Antal Procent av svarande 

Säsongsvis 57 46 % 

Månadsvis 15 12 % 

Veckovis 15 12 % 

Dagsvis 16 13 % 

Aldrig 22 18 % 
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Har du en egen tvättmaskin? 

 

 Antal Procent av svarande 

Ja 52 36 % 

Nej 92 64 % 

 

Hur många maskintvättar gör du per månad? 

 

 Antal Procent av svarande 

1-2 st 22 16 % 

3-4 st 36 26 % 

5-6 st 28 20 % 

7-8 st 24 17 % 

9-10 st 10 7 % 

10-12 st 10 7 % 

12-15 st 2 1 % 

15-20 st 4 3 % 

20 st eller flera 5 4 % 

 

Släcker du lamporna när du går hemifrån? 

 

 Antal Procent av svarande 

Alltid 118 82 % 

Ofta 23 16 % 

Sällan 2 1 % 

Aldrig 1 1 % 
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Släcker du belysning som du inte använder 

 

 Antal Procent av svarande 

Alltid 54 38 % 

Ofta 76 53 % 

Sällan 14 10 % 

Aldrig 0 0 % 

 

 


