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Abstract 
  

The aim of this bachelor thesis is to study purchasing incentives for different professional 
tumble dryers for apartment buildings in Sweden. Professional tumble dryers are both 
expensive and energy demanding equipment, with models that differ significantly in 
purchasing price and running cost. This thesis examines two kinds of tumblers; vented and 
heat pump tumble dryers. The latter is often marketed as the obvious choice when it comes to 
being environmental friendly and economical long-term, but is seldom critically reviewed. 

Both case and survey studies have been conducted to examine user behaviour as respects 
laundry equipment. An investment calculation for various equipment has been made which is 
based on the purchase price, the consumer usage, running costs, a forecast of the electricity 
price for tenants and the additional service costs. This gives an indication on which 
equipment is best economically suited for a certain need. User comfort and a brief 
environmental discussion were also included as part of the studies. 
 
The result of the studies show that the payback time for the heat pump dryer is longer than 
what is generally expected, but is considered to be a viable choice over a 15-year period. The 
results also show that heat pump dryers are often the most environmental friendly choice as 
respects carbon dioxide emissions. 
  



 
 

Sammanfattning 
 
I den här rapporten undersöks inköpsincitament för olika typer av fastighetstorktumlare i 
Sverige. Torkning med torktumlare är en energikrävande fas av tvättningen och 
fastighetstorktumlare är en kostsam investering. Att investera i rätt typ av torktumlare kan 
bespara en förening tusentals kronor per torktumlare. Andra faktorer än elenergiåtgång, 
såsom torktid, är viktigt att ta i beaktning vid val av torktumlare.  
 
De undersökta torktumlartyperna var av frånlufts- samt värmepumpande typ. De 
incitamenten som jämfördes var bland annat inköpspris och servicekostnader, prognoser över 
elprisutvecklingen, användarbeteenden samt användarkomforten för de olika 
torktumlartyperna. 
 
För att ta reda på användarbeteenden utfördes en fältstudie i en bostadsrättsförening. De data 
som insamlades var bland annat; hur mycket tvätt som vanligtvis torkades, hur ofta 
torktumlaren användes samt den tid det tog för att få tvätten torr. Även en webbenkät 
utformades för att samla mer kvantitativ statistik över hur torkutrustningen används. 
 
En investeringskalkyl utformades vilken tog hänsyn till hur ofta torktumlaren används, ett 
beräknat genomsnittligt elpris, driftkostnader, inköpspris och kostnaden för serviceavtal. 
Resultatet av studierna visade på att återbetalningstiden för värmepumpstorktumlare ofta var 
längre än vad den generella uppfattningen är, men att det över en 15-års period vanligtvis är 
lönsamt att investera i värmepumpstorktumlare. Dessutom är värmepumpstorktumlare oftast 
det mest miljövänliga alternativet gällande koldioxidutsläpp. 
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1. Introduktion 
 
En stor del av fastighetselen i flerbostadshus går till husets gemensamma tvättstuga 
(Examensarbete i hållbar energiteknik, 2016). Torkning med torktumlare är en relativt 
elenergiintensiv fas av tvättningen och förbrukar ca fyra gånger så mycket el som 
tvättmaskiner (Vattenfall a, u.å). Fastighetstorktumlare i flerbostadshus är robusta 
konstruktioner som kan användas flera gånger om dagen under sin tekniska livslängd på 
ungefär 15 år. Detta jämfört med hushållstorktumlare som är konstruerade för ungefär en- till 
två torkcykler om dagen (Erlich, 2016). I energideklarationen för flerbostadshus redovisas 
inte elenergiåtgången för tvättstugan, utan detta är något av en bortglömd post (Bebo, 2014). 
Det finns heller ingen standardiserad energiklassificering av fastighetstorktumlare 
(Danielsson, 2016) utan inköpen får istället baseras på rekommendationer och 
informationsblad. I flerbostadshus prioriteras ofta kort torktid så att de boende hinner tvätta 
klart under tvättiden. Kort torktid står dock ofta i kontrast till låg elenergiförbrukning 
(Hansson, 2016). Det finns alltså en stor elenergibesparingspotential i många tvättstugor 
vilket både kan vara gynnsamt för föreningens ekonomi (Examensarbete i hållbar 
energiteknik, 2016) samt miljön. 
 
Det finns två typer av torktumlare; torktumlare av kondensor- och frånluftstyp. Torktumlare 
av kondensortyp används ibland med värmepumpsteknik och den här rapporten behandlar 
torktumlare av just värmepumpstyp och frånluftstyp. Värmepumpstorktumlare är de mest 
elenergieffektiva torktumlartyperna då den varma luften som produceras i tumlaren 
återanvänds i en sluten cykel för ökad effektivitet. Exempelvis menar Electrolux att en 
förening kan spara upp till 60 % av elenergiförbrukningen med deras 
värmepumpstorktumlare T5190LE jämfört med konkurrerande modeller (Electrolux 
produktblad b, u.å). Värmepumpstorktumlare har däremot ofta en längre torktid, kräver årlig 
service (Examensarbete i hållbar energiteknik, 2016) och har ett avsevärt dyrare inköpspris 
än torktumlare av frånluftstyp. Det har gjorts stora framsteg inom utvecklingen av 
torktumlare de senaste åren och Electrolux marknadsför att det skulle vara lönsamt att byta ut 
nyinköpta torktumlare av äldre teknik mot den bästa, redan idag (Electrolux produktblad a, 
2015). 
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2. Problemformulering och Mål 
  
Målet med projektet är att underlätta beslutstagande om vilken torktumlare som passar bäst 
för en viss fastighet utifrån dess förutsättningar. I det här projektet jämförs användning och 
inköpsincitament av olika typer av torktumlare, vilka lägger grunden för en 
investeringskalkyl.   
 
Syftet med rapporten är att: 
 
● Redogöra för olika torktumlartekniker. 

 
● Undersöka användarbeteenden i tvättstugan i samband med torkning såsom hur tungt 

torktumlaren lastas samt val av programinställning. Även undersöka vilka andra 
torkmöjligheter som vanligtvis utnyttjas i tvättstugan, såsom torkskåp, vilket bland 
annat ger underlag för lämpligt val av storlek på torktumlare. 

 
● Ta fram en teknoekonomisk modell för att avgöra vilken typ av torktumlare som 

passar en viss fastighet baserat på det rådande torkbehovet samt fastighets 
förutsättningar. 

 
● Föra en övergripande etisk diskussion angående respektive torktumlarmodells 

klimatpåverkan i form av koldioxidutsläpp samt köldmediers miljöpåverkan. 
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3. Litteraturstudie 
 
I det här avsnittet beskrivs funktionen hos torktumlare samt de tekniska skillnaderna mellan 
de olika torktumlartyperna. Även serviceåtgärder, regleringar kring köldmedier samt övriga 
inköpsincitament behandlas i detta avsnitt. Utöver det presenteras en prognos över 
elprisutvecklingen som en viktig del av den långsiktiga investeringskalkylen för de olika 
torktumlarna. Litteraturstudien utgör grunden för den teknoekonomiska modellen över vilken 
typ av torktumlare som är bäst lämpad för en viss typ av flerbostadshus. 
 

3.1 Torktumlare 
 
En torktumlare torkar tvätt via avdunstning som sker genom tillförsel av varmluft. 
Gemensamt för alla torktumlare, oavsett teknik, är att de innehåller värmeelement eller 
kompressorer för uppvärmning av luft, en centrifugerande trumma där tvätten överför 
vattenånga till den varma luften samt en monterad fläkt vilken skapar luftströmning genom 
trumman. (Johansson, 2009) 
 
Enligt Electrolux (2016) och Miele (2016) är livslängden på fastighetstorktumlare ca 30 000 
cykler till skillnad från hushållstorktumlare som vanligtvis har en livslängd på 3 000 cykler. 
30 000 cykler motsvarar ungefär tio år räknat med åtta starter per dag under 365 dagar om 
året. Garantitiden för fastighetstorktumlare varierar vanligtvis mellan två till fem år. 
Kostnader för reparationer ingår i garantitiden så länge skadan inte är självförvållad av kund. 
Enligt GL Tvättstugeservice (GLT), återförsäljare för Electrolux, innehar deras kunder 
frånluftstorktumlare i ca 80-90 % av fallen i dagsläget. Av produkterna som GLT säljer idag 
är ca 70 % av frånluftstyp och 30 % av värmepumpande typ. Electrolux Professional har en 
marknadsandel på ca 60-70 % och i deras sortiment finns idag en torktumlarmodell med 
värmepumpsteknik (Hansson, 2016). 

3.1.1 Torkning 
Torkning definieras som den process där vatten eller annan vätska avdunstar från ett material. 
Luften i torktumlarprocessen bidrar både med energi- och masstransport. Energin 
transporteras från den inkommande varma luften till det fuktiga materialet vilket gör att 
vattnet förångas (Johansson, 2009) och luften genomgår en temperatursänkning i och med 
upptaget av fukt (Stawerberg, 2011). Vattenångan transporteras därefter med frånluftsflödet. 
Hur mycket vattenånga luften kan bära beror av till-luftens temperatur och luftfuktighet, där 
hög temperatur och låg luftfuktighet är önskvärt för hög transportkapacitet. När tvätten torkar 
sker även en intern masstransport då bundet vatten i tvätten transporteras till ytan av 
materialet, då det är ytan som torkar snabbast (Johansson, 2009). 
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De mekanismer som bidrar till förångning är bland annat vätskerörelse orsakad av 
kapillärkrafter, vätskediffusion på grund av koncentrationsskillnader samt förångning orsakad 
av skillnader i partialtryck. (Johansson, 2009) 
 
Tvättens restfuktighet, 𝑥, kan, enligt ekvation 1, beskrivas som skillnaden mellan massan på 
tvätten efter tvättning, 𝑚𝑣, och massan på tvätten före tvättning, 𝑚𝑡, dividerat med massan 
efter tvättning (Johansson, 2009). Restfuktigheten är ett mått på hur mycket vätska som finns 
i tvätten. 
 

v t

t

m mx
m
−=   (1) 

 
Luftfuktigheten kan beskrivas på två sätt. Den absoluta luftfuktigheten avgör hur mycket fukt 
luften kan bära och beskriver hur stor andel av luften som består av vattenånga. Den absoluta 
luftfuktigheten, 𝑥𝑙, är kvoten mellan vattenångans massa, 𝑚å, och den torra luftens massa, 𝑚𝑙, 
enligt ekvation 2. (Johansson, 2009) 
 

 ål
l

mx
m

=   (2) 

 
Den relativa luftfuktigheten, 𝜑, är kvoten mellan vattenångans partialtryck, 𝑝𝑣, och ångans 
mättnadstryck vid samma temperatur, 𝑝𝑣

0, och beskriver, enligt ekvation 3, vattenångans 
mättnadsgrad i luften. (Johansson, 2009)  
 

0
v

v

p
p

ϕ =   (3) 

 
För inomhusluft ligger den relativa luftfuktigheten vanligtvis mellan 30-65 %. Ju lägre relativ 
luftfuktighet desto effektivare torkning. En låg relativ luftfuktighet erhålles genom att öka 
luftens temperatur vilket ökar vattenångans mättnadsgrad. (Johansson, 2009)  
 
För varje grad som den fuktiga tvätten värms måste en viss mängd energi tillföras. Vid 
förångning, fasövergången då flytande vatten omvandlas till ånga, krävs relativt mycket 
energi. Då sjunker temperaturen på fibrerna i kläderna. Torkas tvätten för länge finns inte 
längre någon fukt som kan förångas och ta åt sig den tillförda energin, vilket både är slöseri 
på energi och är slitsamt för tvätten. (Danielsson, 2016) 
 
Tvätt bör torkas efter tvättmärkningen, men det är relativt många kläder som är felmärkta. 
Normalt går de flesta textilmaterial att tumla. Ull är ett av undantagen på material som inte 
bör tumlas. Ull består av hår vars fjäll reses och hakar fast i varandra vid kombination av fukt 
och mekanisk bearbetning vilket gör att det krymper på ett annat sätt än exempelvis bomull. 
Ull bör istället hängtorkas i torkskåp eller på galge. (Danielsson, 2016) 
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3.1.2 Frånluftstorktumlare 
Frånluftstorktumlare är kopplade till en ventilationskanal och kallas ibland för evakuerande 
torktumlare. Frånluftstorktumlare består principiellt av ett värmeelement, en trumma och en 
fläkt (Johansson, 2009). In- och utluftsflödet, nr 1 respektive nr 5 i figur 1, bildar ett öppet 
system där tvättstugeluft flödar in och fuktig torkluft evakueras. Samtliga nummer i avsnittet 
refererar till figur 1. Fläkten, nr 4, drar in luften genom trumman som värmts upp av 
värmeelementet, nr 2. Den uppvärmda luften flödar in i trumman, nr 3, vilket får vatten att 
avdunsta från tvätten (Stawerberg, 2011). Den fuktiga luften passerar sedan ett eller flera 
filter för uppsamling av ludd från tvätten (Hansson, 2016). Luften evakueras därefter via 
ventilationskanalen, nr 5, ut ur tvättstugan. Fläkten placeras vanligtvis efter trumman 
(Stawerberg, 2011). 
 
Eftersom utluftsflödet ventileras ut från tvättstugan blir luftfuktigheten och temperaturen i 
tvättstugan relativt opåverkad av torkprocessen vilket leder till en jämn effektivitet under hela 
torkpasset. (Danielsson, 2016 ; Energimyndigheten, 2014) 
 

 
Figur 1 Schematisk bild över frånlufttorktumlare (Baserat på Stawerberg, 2011) 

 
En frånluftstorktumlare kräver en fungerande ventilationskanal, vilket de flesta fastigheter 
har. Fördelar med frånluftstorktumlare är de har ett lägre inköpspris, de torkar tvätten 
snabbare och har generellt en lägre underhållskostnad än värmepumpstorktumlare. Några av 
de praktiska nackdelarna med frånluftstorktumlare är att den varma fuktiga luften som 
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tumlaren evakuerar kan skapa isbildning på marken utanför fastigheten under vintertid eller 
kan ge störande tvättstugelukt åt personer som har fönster i närheten av 
ventilationsmynningen (Hansson, 2016). Dessa problem beror dock på var 
ventilationsmynningen är placerad.  
 
Frånluftstorktumlaren evakuerar en del av den luft som både värmts upp av fastigheten samt 
av tumlarens element, vilket kan ses som en värmeförlust för fastigheten. (Johansson, 2009). 
Energin, 𝑄, för att värma upp en volym av ett visst medium beskrivs enligt ekvation 4 som en 
kombination av mediets massa, 𝑚, mediets specifika värmekapaciteten, 𝑐!, samt 
temperaturskillnaden, ∆𝑇 (Çengel och Ghajar 2015, 13). 
 

pQ m c T= ⋅ ⋅Δ   (4) 

 
Ekvation 4 kan utvecklas till en kombination av densiteten, 𝜌, volymflödet, 𝑉, tiden för 
volymflödet, 𝜏, den specifika värmekapaciteten samt temperaturskillnaden, enligt ekvation 5. 
 

 (5) 
 
För luft mellan 10- och 20°𝐶 är den specifika värmekapaciteten ca 1,007 !"

!"∙!
 och densiteten 

ca 1,24 !"
!! (Çengel och Ghajar, 2015, 924). Årsmedeltemperaturen var under år 2015 i 

Stockholm 8°𝐶 (SMHI, u.å) och en önskad tvättstugetemperatur kan antas vara 20°𝐶. 
Electrolux T5190 har en luftevakuering på 270 liter per timme (Electrolux produktblad c, 
u.å). Med en temperaturskillnad mellan inomhus- och utomhusluften på 12 °𝐶 ger 
torktumlaren enligt ekvation 5 en teoretisk värmeförlust för fastigheten på 6,1 kWh per 
torktimme. Denna siffra är beräknad för torr luft, vilket utomhusluft inte är, men värdet på 
6,1 kWh ger ändå en uppfattning över storleken på energiförlusten för evakuerad luft. 
Dessutom är 6,1 kWh beräknat för en årsmedeltemperatur och eftersom torktumlaren endast 
evakuerar luft under dagen bör medeltemperaturen utomhus därför vara något högre. En 
fastighets radiatorer som värmer upp inomhusluften är vanligtvis anslutna till fjärrvärme 
vilket är en relativt ekonomiskt förmånlig energikälla (Erlich, 2016). Även torktumlaren 
utstrålar värme vilket bidrar med uppvärmningen av rumsluften. Samma torktumlare, T5190, 
bidrar med en värmeavgivning som är 15 % av den installerade effekten. Den installerade 
effekten är 6,3 kW (Electrolux produktblad c, u.å.) vilket ger en värmeavgivning på 945 W. 
Ett värmebidrag till tvättstugan kan i länder med kallare klimat, såsom Sverige, vara önskvärt 
(Johansson, 2009). 
 
De frånluftstorktumlare som valts att undersökas i den här rapporten presenteras i tabell 1, 
där alla värden är angivna för maxlast. För fullständig information om torktumlarna, se bilaga 
3.1 och bilaga 3.2. 
 
 

Q= ρ ⋅ !V ⋅τ ⋅cp ⋅ΔT
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Tabell 1 Data för frånluftstorktumlare.  
(Electrolux produktblad c, u.å ; Miele produktkataloger, u.å)[1] Miele presentationsmaterial, 2016

Tillverkare Modell Maxlast Elenergiförbrukning 
per torkomgång  

Tidsåtgång Värmeavgivning Effekt 

Electrolux T5190 8,6 kg 3,45 kWh 35 min  
 

945 W 6,3 kW 

Miele PT 7136 6,5 kg 3,32 kWh 40 min 200 W [1]  6,44 kW 
  

3.1.3 Värmepumpstorktumlare 
En värmepumps syfte, oavsett användningsområde, är att hämta värmeenergi från en varm 
källa vid låg temperatur och avge värmeenergi vid högre temperatur. För 
värmepumpstorktumlare kan både processens köldalstring och värmeavgivning tillgodogöras. 
(Ekroth och Granryd, 2006, 346-347) 
 
Värmepumpstorktumlare består principiellt av två skilda kretsar och kan överlag beaktas som 
ett slutet system. Ena kretsen är för luft och den andra för köldmediet. Varmluft flödar in i 
trumman med hjälp av en fläkt där luften upptar vattenånga från tvätten, se nr 1 i figur 2. 
Samtliga nummer i avsnittet refererar till figur 2. Den fuktiga luften passerar sedan ett eller 
flera filter för uppsamling av ludd från tvätten (Hansson, 2016). Vid förångaren, nr 3, kyls 
luften samtidigt som vatten kondenseras och leds bort via ett avloppsrör. När den kalla och 
torra luften når kondensorn, nr 4, värms luften för att återigen flöda in i trumman. (Miele 
Online a, 2011 ; Miele Professional, 2012) 
 
Köldmediet värmer luften innan inflödet i trumman och kyler luften efter utflödet. Inne i 
förångaren, nr 3, är köldmediet kallt och i flytande form. Passerande luft kyls medan 
köldmediet upptar luftens värme och övergår till gasform. Då köldmediet fortfarande inte är 
tillräckligt varmt för att återuppvärma luften, förs gasen vidare till en kompressor där både 
trycket och temperaturen höjs ytterligare, nr 5. När den varma gasen sedan når kondensorn, 
nr 4, sker ett nytt värmeutbyte med luften. Luften värms återigen och köldmediet återgår till 
flytande form och flödar tillbaka till förångaren genom ett kapillärrör. I slutet av kapillärröret 
ökar arean via en expansionventil, nr 6, vilket gör att trycket och temperaturen sänks. 
Köldmediet kan därefter återigen kyla den varma fuktiga luften från trumman.  
(Miele Online a, 2011) 
 
En värmepumpstorktumlare är i behov av ett avloppssystem samt en strömkälla för att 
fungera. Det är numera även vanligt med kallvattenanslutning för kylning av kompressorn 
vilket leder till högre effektivitet och en lägre elenergiförbrukning, nr 7. Det går åt ett par liter 
vatten för kylning av kompressorn per torkomgång. För äldre torktumlare användes luft som 
köldmedium till kompressorn, men vatten är mer effektivt vid kylning (Hansson, 2016). 
Miele menar istället att luftkylning, som går igång när tumlaren går frekvent, är den bästa 
lösningen som dessutom innebär att det inte behövs dras fram vatten till tumlaren 
(Danielsson, 2016). 
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Figur 2 Schematisk bild över värmepumpstorktumlarens kretsar (Baserat på Stawerberg, 

2011) 
 

Fördelarna med värmepumpstorktumlare är att de förbrukar relativt lite elenergi. Mycket 
energi kan besparas genom att torktumlarens alstrade värme inte evakueras ifrån fastigheten, 
utan istället återanvänds inom tumlaren. Däremot har värmepumpstorktumlare ett väsentligt 
högre inköpspris än frånluftstorktumlare, kräver årlig rengöring av damm samt innehåller 
köldmedier som eventuellt kan komma att förbjudas i framtiden (Hansson, 2016). 
Värmepumpstorktumlare har dessutom generellt längre torktid än frånluftstorktumlare, men 
hur mycket som skiljer dem åt varierar mellan olika modeller. De värmepumpstorktumlare 
som valts att undersökas i den här rapporten presenteras i tabell 2, där alla värden är angivna 
för maxlast. För fullständig information om torktumlarna, se bilaga 3.3 och bilaga 3.4. 
 
Tabell 2 Data för värmepumpstorktumlare.  
(Electrolux produktblad d, u.å ; Miele produktkataloger, u.å) [1] Miele presentationsmaterial, 2016 

Tillverkare Modell Maxlast Elenergiförbrukning 
per torkomgång 

Tidsåtgång Värmeavgivning Effekt  

Electrolux T5190LE 8,6 kg  1,64 kWh  51 min  
 

375 W 2,3 kW 

Miele PT7137WP 6,5 kg 1,56 kWh 85 min 920 W [1] 1,25 kW 
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3.1.4 Värmeväxlare i kombination med frånluftstorktumlare 
Frånluftstorktumlare med värmeväxlarlösning kan ses som ett alternativ till 
värmepumpstorktumlare, med fördelarna hos frånluftstorktumlaren såsom kort torktid men 
med en lägre elenergiförbrukning. Miele erbjuder värmeväxlarlösningar för sina torktumlare 
och torkskåp, vilket är en förhållandevis vanlig lösning hos deras kunder. Deras värmeväxlare 
har en relativt hög verkningsgrad och är framförallt effektiv på vintern då torr uteluft används 
som till-luft i torkprocessen (Danielsson, 2016). Mieles värmeväxlare reducerar 
elenergiförbrukningen med i genomsnitt 30 % gentemot förbrukningen utan värmeväxlare 
(Miele produktblad a, u.å). Även Electrolux erbjuder en värmeväxlarlösning till sina 
torktumlare, vilken valdes att inte beaktas i den här rapporten då Miele upplevs marknadsföra 
sin värmeväxlarlösning i en större utsträckning än Electrolux. I den här rapporten används 
ibland begreppet ”VVX” som förkortning för värmeväxlare. 
 
Fördelen med värmeväxlare är att de finns kvar även efter byte av torkutrustning. Dock är det 
svårt att veta vilken torklösning som väljs efter de ca 15 åren av teknisk livslängd, och byts 
gamla torktumlare ut till exempelvis värmepumpstorktumlare fyller värmeväxlaren inte 
längre någon funktion (Danielsson, 2016). Kostnaden för installation av värmeväxlare 
varierar för Mieles produkter då de anlitar entreprenörer som gör egna prisbedömningar 
(Miele försäljare, 2016). Värmeväxlarlösningen blir efter inköp och installation vanligtvis 
några tusen kronor billigare än värmepumpstorktumlare. Hålen och de tillkommande 
rördelarna som uppkommer vid installation kostar uppskattningsvis några tusen kronor utöver 
värmeväxlaren (Danielsson, 2016). En del av Mieles torktumlare måste monteras på sockel 
för att kunna anslutas till värmeväxlaren, enligt bilaga 3.5, vilket skulle innebära ytterligare 
kostnader (Miele produktblad a, u.å). Skillnaden mellan HX 300 och VVX 200 som 
presenteras i bilaga 3.5 är dimensionerna på anslutningarna. Värmeväxlaren HX 300 kostar   
6 850 kr exklusive moms, vilket är den värmeväxlare som passar till PT 7136 och PT 5156 
(Miele försäljare, 2016), de torktumlarmodellerna som valts undersökas i den här rapporten. 
 
Miele är ensam på marknaden om att ha torkskåp med anslutning till värmeväxlare. Vissa 
leverantörer har lösningar för anslutning mellan värmeväxlare och ett urval av deras 
torktumlare, och andra leverantörer har varken värmeväxlarlösning till tumlare eller torkskåp. 
Nackdelen med värmeväxlare är att de kräver hål i fastighetens fasad, och det finns ibland 
motstånd till sådana åtgärder. (Danielsson, 2016) 
 
En annan värmeväxlarlösning är att dra den evakuerade frånluften till fastighetens centrala 
ventilationssystem, och då inte ha en separat värmeväxlare till torkenheten. Brf Bladet i Solna 
är ett exempel på en sådan förening. De har en värmepump i fastigheten som återvinner 
värme från deras frånluft. Varmluften bidrar på så sätt till uppvärmning av de boendes 
lägenheter (Erlich, 2016). 
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3.1.5 Fuktavkänningsprogram 
Att ändra beteende hos hur konsumenter torkar sin tvätt kan bespara elenergi. Många 
konsumenter torkar sin tvätt efter tidsinställda program vilket gör att den ofta torkas onödigt 
länge (Steen a, 2015). Moderna fastighetstorktumlare har fuktavkänningssensorer vilka 
automatiskt avgör när tvätten är torr. Dessa fuktavkänningsfunktioner bidrar vanligtvis med 
elenergibesparingar jämfört med tidsinställda program. Fuktavkänningsteknik finns både för 
värmepumps- och frånluftstorktumlare (Hansson, 2016). 
 
Fuktavkänningstekniken bygger på sensorer vilka sitter på torktumlarens metalliska valkar, se 
nr 2 i figur 3. Samtliga nummer i avsnittet refererar till figur 3. Trumman har vanligtvis tre 
till fyra valkar som är elektriskt isolerade mot trumman, nr 1. En ström, nr 3, leds mellan 
valkarna och trumman via den blöta tvätten, nr 4. Våt tvätt leder ström relativt bra, medan 
torr tvätt har sämre ledningsförmåga. När tvätten är tillräckligt torr och strömmen försvagad, 
avslutas torkprogrammet. (Miele Online b, 2011 ; Hansson, 2016) 
 
 
 

 
Figur 3 Ström mellan torktumlarens valk och yttertrumma. (Baserat på Maione et al, 2015) 

 
 
En äldre fuktavkänningsteknik bygger på att torktumlaren har två termostater. En av dessa 
termostater var placerad vid inluftflödet till trumman och den andra vid utluftflödet. Den 
uppmätta temperaturdifferensen mellan termostaterna minskade i och med att tvätten torkade, 
vilket indikerade hur torr tvätten var. Det är numera en föråldrad teknik för 
fastighetstorktumlare men används ofta i torkskåp eftersom de inte har valkar. Torkskåp är 
därför mindre effektiva när det kommer till att känna av restfuktigheten i tvätten. 
(Danielsson, 2016) 
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Miele marknadsför att deras fuktavkänningssystem Perfect Dry känner av vattenkvalitén med 
hjälp av mineralsensor, vilket justerar torkprogrammet därefter (Miele Online b, 2011). 
Tvättens ledningsförmåga påverkas av vattenkvalitén, vilket inkluderar vattnets hårdhet 
(Danielsson, 2016). Eftersom vattenlösta mineraler är goda strömledare riskerar en våt tvätt 
med hög mineralhalt att bli övertorkad med automatiska torkprogram. Övertorkning ger 
upphov till att tvätten blir onödigt utsatt för värme och mekanisk påfrestning, vilket sliter på 
tvätten (Miele Online b, 2011). Vattenkvalitén är dock relativt jämn i Sverige (Danielsson, 
2016). 
 
Torkas exempelvis ett par byxor blir ytan av byxorna ofta torra då det fortfarande är fuktigt i 
fickorna och linningen. Önskas helt torra byxor krävs då att fuktavkänningsprogrammet 
torkar extra torrt, alltså att det torkas efter att en del av kläderna redan är torra. En vanlig 
lösning är ”plustid”, vilket innebär att om ett ”extra torrt” program väljs så kommer 
torktumlaren köra en fix tid, exempelvis 5 minuter, längre efter att en del av tvätten är torr. 
Istället för en fix tid använder Miele en procentsats vilken bestämmer längden av ”plustiden”. 
Torktumlaren tumlar då tills den känner av 0 % restfuktighet och sedan är ”plustiden” 
variabel av hur lång tid torkprocessen tog tills dess. (Danielsson, 2016) 
 
Det finns undantag, då tidsinställda program lämpar sig bättre för torkning än 
fuktavkänningsprogram. Torkas exempelvis en kudde, där ytan torkar mycket snabbare än 
dunet inuti på grund av kuddens betydande tjocklek, är fuktavkänningsprogrammet inte 
optimalt. Även vid fallet där väldigt lite tvätt tumlas fungerar fuktavkänningsprogrammet 
dåligt eftersom tvätten inte sluter den elektriska kretsen tillräckligt bra. (Danielsson, 2016) 

3.1.6 Köldmedier i värmepumpande torktumlare 
I äldre värmepumpstorktumlare var det vanligt med köldmediet R12, även kallat Freon 12 
(Mer info, 2011), vilket numera är förbjudet (Hansson, 2016). R12 förbjöds i 
Montrealprotokollet år 1996 och år 2000 enligt svenska regler (Berglöf kylteknik, u.å). Efter 
förbudet var det tillåtet att tappa ut köldmediet ur torktumlare och fylla på med ett nytt 
köldmedium betecknat R22, vars namn är klordifluormetan, som i sin tur förbjöds i EU 1 jan 
2010 (Wikipedia, 2016). När även R22 förbjöds var det inte längre tillåtet att göra några 
ingrepp i torktumlaren om fel inträffade. Om fel inträffade i en sådan torktumlares 
värmepump var torktumlaren tvungen att kasseras (Hansson, 2016). 
 
De köldmedium som används i dagens värmepumpstorktumlare är främst av typen 
fluorkolväten (Hydrofluorocarbons, HFC) som betecknas R134a samt R407C. (Bellomare 
och Minetto, 2015) Både Electrolux och Miele använder R134a som köldmedium (Electrolux 
kundtjänst, 2016 ; Miele produktkataloger, u.å). Mieles torktumlare med kapacitet på 6,5 kg 
tvätt innehåller 0,5 kg köldmedium och deras större modell med kapacitet på 10 kg tvätt 
innehåller 1,25 kg kölmedium (Miele produktkataloger, u.å ; Danielsson, 2016). 
 
EU diskuterar regleringar kring användandet av HFC som köldmedium. Europas F-
gasförordning, EU/517/2014, som reglerar hanteringen av syntetiska köldmedier trädde i 
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kraft januari 2015 (Svenska kyl och värmepump föreningen, 2015). Syftet med förordningen 
är att minska utsläppen och på så sätt skydda miljön. F-gaser är fluorerande växthusgaser som 
är syntetiska, innehållande bland annat fluor. När dessa gaser släpps ut i atmosfären bidrar de 
till växthuseffekten på liknande sätt som koldioxid gör. Dock har det visat sig att F-gaserna i 
många fall ger ett betydligt större bidrag till växthuseffekten än koldioxid. Fram till år 2030 
kommer användandet av F-gaser vid nyinstallation och service att trappas ner och målet är att 
vara nere på 21 % jämfört med mängden år 2015 (Allt om f-gas, u.å).  
 
Innan förordningen trädde i kraft var det endast antal kilo köldmedium som var utgångspunkt 
för hur ofta värmepumpen behövde läcksökas. Hur ofta en värmepump behöver sökas efter 
läckor kommer i framtiden bero på hur hög växthuspåverkan, GWP (Global Warming 
Potential), köldmediet har. Från 1 januari 2017 omvandlas kraven från kilo till CO2-
ekvivalent som beräknas genom att multiplicera köldmediets vikt med dess GWP. Gränser 
för läcksökningskontroller på 3-, 30- och 300 kg byts ut mot 5-, 50- och 500 ton CO2-
ekvivalent där respektive läcksökningsintervall är 12-, 6- och 3 månader.  (Allt om f-gas, 
2016) 
 
Efter år 2020 kommer ett förbud träda i kraft mot köldmedier som har GWP > 2500, till 
exempel R404A. Förbudet gäller även för påfyllning av köldmediet vid service. I tabell 3 
visas vilka GWP-värden de vanligaste köldmedierna har. Alla köldmedier i tabell 3 (förutom 
R404A) ligger under den GWP-nivå som kommer att förbjudas år 2020, men det kan ändå 
vara bra för miljön att byta till annan sorts köldmedium som till exempel HFO 
(Hydrofluoroolefiner) eller naturfluider som koldioxid. HFO-molekylerna består precis som 
HFC av väte, fluor och kol men är omättade och har ett betydligt lägre GWP jämfört med 
HFC. (Allt om f-gas, u.å) 
 
Bellomare och Minetto (2015) skrev att koldioxid har jämförts med R134a både i teorin och 
med experiment, vilka har gett likvärdiga resultat gällande elenergiförbrukning och 
kompressionseffektivitet. I ett fall hade värmepumpstorktumlare med R134a och CO2 som 
köldmedier jämförts. Simulationer visade jämförbar energiprestanda om samma 
kompressionseffektivitet erhölls, men ännu bättre kompressionseffektivitet förväntas med 
CO2 i verkligheten. I ett annat fall testades en värmepumpstorktumlare med kapacitet på 4,5 
kg fylld med CO2 som köldmedium. I testet erhölls en elenergibesparing på 59,2 % jämfört 
med traditionella värmepumpstorktumlare innehållande köldmedium av sorten HFC. 
(Bellomare och Minetto, 2015) 
 
Tabell 3 Exempel på GWP-värden för olika typer av köldmedier. (Allt om f-gas, u.å) 
Köldmedium GWP       Köldmedietyp 
R134a         1430 HFC 
R407C  1774 HFC-blandning 
R404A 3922 HFC-blandning 
R1234ze 7    HFO 
R1234yf 4 HFO 
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När en torktumlare tas ur bruk måste köldmediet tas hand om. Det är olagligt att medvetet 
släppa ut köldmediet i luften (Baomee, 2013) och måste lämnas på en återvinningscentral 
(Återvinningsbar, u.å). Köldmediet kan antingen återanvändas och säljas vidare eller 
omhändertas som farligt avfall (Baomee, 2013).  

 
3.1.7 Val av storlek på torktumlare 
Torktumlarens angivna viktmärkning avser torrmassan av tvätten (Steen b, 2015 ; Hansson, 
2016). Elenergiåtgången för en torkprocess varierar beroende av storleken på tvätten. Ju mer 
tvätt desto högre elenergiåtgång och längre torktid. Torktumlarens fyllnadsfaktor är ett mått 
på hur pass lastad torktumlaren är och beskriver förhållandet mellan antalet kilogram tvätt 
och antalet liter trumvolym (Hansson, 2016). Torkprocessens elenergiåtgång för en viss 
torktumlarmodell är vanligtvis angiven för en utvald fyllnadsfaktor eller lastvikt, som utläses 
ur torktumlarens produktblad. Exempelvis presenterar Electrolux elenergiåtgång för 
fyllnadsfaktorerna 1:30 och 1:22 för torktumlare T5190. Då trumvolymen för T5190 är 190 
liter motsvarar fyllnadsfaktor 1:30 och 1:22 en tvättmassa på 6,3- respektive 8,6 kg. Miele 
presenterar inte elenergiåtgångar för olika fyllnadsgrader, utan istället för maxlasten i 
kilogram (Danielsson, 2016) och det finns ingen data på hur elenergiåtgång för exempelvis 
halvkapacitet räknas ut.  
 
En vanlig missuppfattning är att konsumenter tror att de har fyllt torktumlaren till 
maxkapacitet när den egentligen bara är halvlastad (Steen a, 2015 ; Danielsson, 2016 ; 
Stawerberg, 2016). Mängden smutstvätt är alltså mindre än vad de flesta konsumenter tror att 
de lastar. Generellt anses det mest elenergieffektiva vara att fylla torktumlaren till 
maxkapacitet då tumlaren är optimerad efter just de förutsättningarna (Stawerberg, 2016 ; 
Danielsson, 2016). Ju mer tumlaren fylls desto mindre elenergi per kilogram tvätt. Mer tvätt 
innebär däremot en längre torktid (Hansson, 2016 ; Danielsson, 2016). Somliga källor påstår 
att det inte är elenergieffektivt att fylla torktumlaren till maxkapaciteten (Göteborg Energi, 
u.å). Exempelvis anger Electrolux att modell T4300LE torkar mest optimalt fylld till 
halvkapacitet (BEBO, 2014). Informationen är något tvetydlig, men att torktumlare presterar 
som effektivast när de är fyllda över halvlast och uppemot maxkapaciteten antas.  
 
81,4 % av svenska hushållen består av tre personer eller färre, vilket inkluderar alla 
boendeformer. Miele menar att det troligtvis inte bor fler personer i lägenheter än i villor. 37 
% av Sveriges befolkning bor dessutom helt själva. (SCB/FOB 2012 ; Miele produktblad b, 
u.å). Mieles koncept, för 20-35 lägenheter, är en tvättstuga innehållande två tvättmaskiner, 
två värmepumpstorktumlare och ett torkskåp (Miele produktblad b, u.å). Detta resulterar 
uppskattningsvis i att två tredjedelar av tvätten torkas i tumlarna och en tredjedel i torkskåp. 
Detta ger troligtvis en förflyttning av tvätten från torkskåp till torktumlare. Vanligtvis har 
svenska tvättstugor en torktumlare och ett torkskåp och användarna förväntas då fördela 
tvätten lika över de två torkenheterna. Föreningen kan, om de har två torktumlare, då istället 
välja ett litet torkskåp (komplement-torkenhet) för exempelvis ull-plaggen. Är föreningen 
försedda med endast en torktumlare bör tvättstugan istället vara utrustad med ett stort 
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torkskåp, ca 1,20 meter brett. Miele säljer oftast torktumlare dimensionerade efter 5,5- eller 
6,5 kg och har som affärsidé att erbjuda torktumlare med lägre kapacitet för att minska 
elenergiåtgången. De anser att kapacitetsbehovet hos en torktumlare inte bör vara större än 
tvättbehovet och deras koncept är att sälja torktumlare efter vad de anser vara en 
kundanpassad storlek. Miele rekommenderar generellt en 130 literstrumma, istället för 190 
literstrumma. Trots det upplevs ibland ett motstånd till standardsänkningar i tvättstugan hos 
föreningar, alltså att byta ut utrustning till lägre kapacitet än vad som varit tidigare 
(Danielsson, 2016).  
 
Många konsumenter tror att en större maskin är rejälare konstruerade, men så är det inte. 
Kvalitén beror av vilka komponenter maskinen innehåller. Miele har inte olika kvalité 
beroende av storlek på maskin. Mieles små produkter håller lika länge som de stora. 
(Danielsson, 2016) 
 
Tvättbeteenden varierar över tiden och vi tvättar nu oftare än vad som gjordes förr (Miele 
produktblad b, u.å). Flera institutioner har undersökt måttet av den genomsnittliga torra lasten 
tvätt som tvättas i tvättmaskin vilket presenteras i tabell 4. 
 
Tabell 4 Värden på uppskattad genomsnittstvätt (Miele presentationsmaterial, 2016) 
Institution (år) Genomsnittlig last torr tvätt 
Konsumentverket (1999) 2,3 kg 
NUTEK (1996) 2,5 kg 
GFK (2001) 3,3 kg 
Universitetet i Bonn (aktuell) 3,5-3,7 kg 
 
För att få en känsla av vad 2,5 kg tvätt motsvarar kan det jämföras med tio stycken skjortor. 
Några vanliga vikter på diverse klädmaterial presenteras i tabell 5.  
 
Tabell 5 Vanliga tvättvikter (Miele presentationsmaterial, 2016)  
Material Vikt 
Underlakan 0,5 kg 
Påslakan 0,9 kg 
Örngott 0,1 kg 
Byxa 0,6-0,8 kg 
Skjorta 0,25 kg 
Kökshandduk 0,1 kg 
 
EU-märkning av elenergiåtgång för proffsmaskiner finns inte i dagsläget men är under 
utveckling. Idag kan elenergiåtgång för torktumlare klassificeras efter tillverkares egna 
preferenser. Generellt avser energiklassificeringen ett specifikt program som har testats. 
Energiklassificering är ett bra verktyg för jämförelser av olika produkter, men återspeglar inte 
alltid den faktiska elenergiåtgången konsumenten får. De tvättförhållanden som använts vid 
energiklassifieringen på många produkter är alltså förhållanden som konsumenten troligtvis 
aldrig kommer att uppnås. (Danielsson, 2016) 
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Det viktigaste för de flesta tvättstugeanvändarna är tiden det tar att torka och den upplevda 
kvalitén på plaggen efter tvätt och torktumling. De flesta tvättstugor har tre 
timmars tvättpass och många vill förmodligen använda tvättmaskinen mer än en gång. Därför 
bör torktumlaren vara ungefär lika snabb som tvättmaskinen d.v.s. 40-60 minuter. Ju större 
trumvolym desto snabbare torkning. Dessutom blir tvätten skrynkligare i en mindre 
torktumlare och tid och energi får då också läggas på strykning. (Hansson, 2016) 

 
3.2 Underhåll och felavhjälpande åtgärder 
 
Utöver val av storlek på torktumlare är underhålls- och servicekostnader en viktig aspekt att 
ta hänsyn till vid införskaffning av torktumlare. Felavhjälpande åtgärder är åtaganden för att 
återställa funktionen hos ett objekt vid fel. Dåligt planerat maskinunderhåll kan leda till högre 
framtida kostnader (Andersson och Olausson, 2015). Felavhjälpande åtgärder kan exempelvis 
vara att luckan till torktumlaren inte går att stänga eller att belysningen i trumman inte 
fungerar. I vissa fall visas ett felmeddelande på torktumlarens display som indikerar typen av 
fel. Ibland kan konsumenten åtgärda felet själv och ibland krävs det att en servicetekniker 
åtgärdar problemet (Electrolux, u.å). 
 
Fel med värmepumpstorktumlare är generellt dyrare att åtgärda än fel med 
frånluftstorktumlare. Tänkbara fel är trasiga mekaniska delar som exempelvis motorn eller 
remmen mellan motor och trumma. Vanliga serviceåtgärder är rengöring av damm som 
lossnar och sätter igen ventilation eller andra delar av torktumlaren. Dessa fel kan inträffa 
både för värmepump- och frånluftstorktumlare. Filtren är konstruerade för att fånga det mesta 
av dammet men tar inte upp allt. Förr var det vanligare att torkluckan gick sönder men det 
händer alltmer sällan då moderna torktumlare har magnetbrytare. (Hansson, 2016) 
 
För värmepumpstorktumlaren är det främst lamellerna i värmeväxlaren som dammet fastnar 
på och behövs rengöras för optimal kondensering och värmeavgivning. Ett vanligt fel med 
frånluftstorktumlaren är att ventilationskanalen är underdimensionerad. Detta ger ett mottryck 
i frånluftskanaler vilket gör att fläkten som sitter i tumlaren inte orkar trycka ut tillräckligt 
mycket luft. Felen kan exempelvis bero på att ventilationen delvis är igensatt av damm eller 
att ventilationstrumman är för lång (Hansson, 2016). Utöver att damm måste avlägsnas för 
båda dessa torktumlartyper sätter även sköljmedelsrester igen filter i torktumlaren. 
Konsumenten kan motverka detta problem genom att spä ut sköljmedlet innan det hälls i 
facket på tvättmaskinen. På så sätt töms hela det facket utan att rester fastnar på kläderna och 
sedan på filtren (Electrolux kundtjänst, 2016). 
   
Grundläggande service för torktumlare är ur ett brandsäkerhetsperspektiv viktigt. 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har rapporterat att mellan 20- till 30 
torktumlare fattar eld varje år. När ludd och damm uppstår i stora mängder ökar risken för 
glöd och brand på grund av värmeelementen eller den varma luften (SVT, 2013). Det finns 
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krav på att värmepumpstorktumlaren måste rengöras 1-2 gånger per år. Då kontrollerar även 
serviceteknikern att det inte läcker köldmedium (Electrolux kundtjänst, 2016). 
 
Miele erbjuder tre typer av avtal för professionella kondens-, frånluft- eller 
värmepumpstumlare; underhållsavtal, trygghetsavtal och fullserviceavtal. Underhållsavtalet 
kostar 104 kr/månad och innebär ett årligt förebyggande servicebesök vilket kan tecknas både 
före och efter garantitiden. Fullserviceavtalet innebär samma service som underhållsavtal 
samt förlänger garantitiden upp till 10 år. Garantitiden för Mieles produkter ligger på 2 eller 5 
år (Danielsson, 2016). Electrolux torktumlare har 5 års garanti vid mindre än 15 000 
drifttimmar (Electrolux produktblad e, u.å). 
 
Electrolux erbjuder olika nivåer av serviceavtal som bland annat innebär årliga 
underhållsbesök, säkerhetskontroller samt miljöoptimering. I dessa ingår att en 
servicetekniker årligen går igenom torktumlaren där maskinen framförallt rengörs från 
damm. För torktumlare av frånluftstyp är det rekommenderat med ett årligt underhåll men för 
värmepumpstypen krävs en årlig service. GLT rekommenderar framförallt ett tecknande av 
grundläggande underhållsavtal som för fem år kostar 89 kr i månaden för 
frånluftstorktumlaren och 203 kr i månaden för värmepumpstorktumlaren. Dessutom erbjuds 
fullserviceavtal vilket kan tecknas över åtta eller tio år (Hansson, 2016). För fullservice ingår, 
utöver vad som ingår i underhållsavtalet, även nödvändiga åtgärder som reservdelar, 
reparationer och service (Electrolux produktblad a, 2015). Det är upp till föreningen själv att 
göra denna service, det är inga papper som ska skickas in till en myndighet för att följa upp 
detta (Electrolux kundtjänst, 2016 ).  
 
För frånluftstorktumlare finns inget krav på serviceavtal. Brf Bladet är en förening som har 
en fastighetsskötare som utför de nödvändiga serviceåtgärderna i form av rengöring av damm 
på föreningens fem frånluftstorktumlare och frånluftsfilter. De undviker på så sätt den extra 
kostnaden för serviceavtal (Erlich, 2016). 
 

3.3 Inköpsincitament 
 
Det finns två fördomar om torktumlare; dels att den krymper och att den sliter på tvätt. Det 
största slitaget av kläder är dels när de används och dels när de tvättas i tvättmaskin. 
Tvättning i tvättmaskin tillför mycket mekaniskt arbete vilket sliter på kläderna. Skontrumma 
i tvättmaskin är därför viktigt för kläderna. Torktumlaren fungerar som en damsugare vilken 
suger upp lösa tygbitar som har slitits bort någon annanstans. För en allergiker är det därför 
bättre att använde tumlare än torkskåp/torkrum. (Danielsson, 2016) 
 
Att välja en tvättmaskin med högt varvtal ger en initialt torrare tvätt vilket förkortar torktiden 
(Steen b, 2015). Restfuktigheten efter tvättmaskinen beror inte bara på varvtalet utan även på 
diametern av trumman och hur länge tvätten centrifugeras (Danielsson, 2016). Efter 
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centrifugering i tvättmaskin har tvätten vanligtvis en restfuktighet på 50 % vilket innebär att 
tvätten innehar ett halvt kg vatten per kg tvätt (Hansson, 2016). 
 
Det går åt ungefär dubbelt så mycket el att torka tvätt i torkskåp som att tumla den (Vattenfall 
a, u.å). Miele tycker att torkningen bör flyttas dels från frånluftsteknik till värmepump eller 
värmeväxlare (för torktumlare/torkskåp/torkrum) och även flytta torkningsmetod från 
torkskåp till tumlare, eller torkrum till torkskåp. Ett torkrum behandlar en större volym än 
exempelvis torkskåp, så även med samma teknik blir elenergiförbrukningen högre. Torkrum 
byggs inte längre idag i moderna fastigheter. Torkskåp och torkrumsavfuktare är svenska 
företeelser. (Danielsson, 2016) 
 
Vid framtagning av offerter för torktumlare utgår GL Tvättstugeservice (GLT) ifrån kundens 
utrustning i dagsläget. Exempelvis om föreningen har två torktumlare innan byte av 
utrustning, brukar vanligtvis lika många nya torktumlare rekommenderas så länge kunden 
inte uttryckligen vill ha fler eller färre. Om fastigheten redan har en tvättstuga med ett väl 
fungerande ventilationssystem rekommenderar GLT ofta frånluftstorktumlare. Idag har de 
flesta fastigheter fungerande ventilationssystem och vissa föreningar återvinner värme ur 
frånluften. I vissa nybyggda hus finns däremot en påtaglig ekonomisk samt miljö 
medvetenhet där onödiga värmeförluster är oönskade. För dessa fastigheter är 
värmepumpstorktumlare ett lämpligt alternativ. (Hansson, 2016) 
 
Hos GLT skiljer sig inte installationskostnaderna avsevärt mellan olika modeller och 
torktumlartyper förutsatt att textilvårdsrummet har ett fungerande ventilationssystem 
tillhörande frånluftstorktumlaren samt fungerande avlopp. Installation av en ny 
ventilationskanal kan kosta alltifrån ca 3 000 kr och uppåt beroende på komplexitet. En 
ventilationskostnad på endast 3 000 kr skulle innefatta enklare installation som exempelvis en 
dragning av en kort ventilationskanal (varmluftsevakuering) rakt igenom en tvättstugevägg 
(Hansson, 2016). Ett alternativ till denna typ av varmluftsevakuering vore att evakuera 
varmluften via fastighetens ventilationssystem, exempelvis forcerat med fläkt ut från taket, 
om fastigheten har ett sådant (Erlich, 2016). En dyrare installation skulle exempelvis uppstå 
ifall en ventilationskanal måste dras ifrån ett rum som är under gatuplan eller högt upp i huset 
(Hansson, 2016). 
 
GLT erbjuder en besparingskalkyl som används för att uppskatta hur mycket föreningens 
nuvarande torktumlare kostar jämfört med kostnaderna vid köp av nya maskiner. Nya 
torktumlare är energisnålare än äldre och kräver mindre reparationskostnader eftersom dessa 
kostnader oftast ökar med tiden. Kalkylen ger incitament för att byta torktumlare och tar 
bland annat hänsyn till uppskattningen av hur mycket torktumlarna används samt ett 
approximerat elpris. Om kalkylen behandlar frånluftstorktumlare tar den även hänsyn 
uppvärmning av evakuerad luft med hjälp av vilken klimatzon tvättstugan befinner sig i. 
Medeltemperaturen skiljer sig mellan exempelvis Kiruna och Stockholm. Det räknas med att 
lika mycket luft som ventileras ut ur fastigheten måste ventileras in och värmas till 
rumstemperatur. I den resulterande besparingskalkylen presenteras återbetalningstiden för 
införskaffning av dyrare värmepumpsteknik, se bilaga 2. 
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Enligt ett exempel på en offert från GLT, där kostnaderna jämfördes mellan inköps- samt 
installationspris för värmepumps- och frånluftstorktumlare, kostade ombyggnad av 
ventilationssystemet samt frånluftstorktumlaren 32 600 kr, där frånluftstorktumlaren i sig 
endast kostade 21 240 kr. Samtliga priser anges exklusive moms. Värmepumpstorktumlaren 
däremot kostade 48 000 kr inklusive förberedelse av vatten och el, där ca 45 800 kr var priset 
endast för torktumlaren. Prisskillnaden i inköp och installationskostnad var 15 400 kr. Den 
årliga driftkostnaden per år beräknades till 9 400 kr för frånluftstorktumlaren och 2 400 kr för 
värmepumpstorktumlaren förutsatt ett elpris på 1 kr/kWh. Återbetalningstiden beräknades till 
27,6 månader. Beräkningarna inkluderade inte kostnaderna för tillkommande serviceavtal. 
(Hansson, 2016) 
 
 

3.4 El 
 
Förutom kostnader vid inköp och service är elpriset ytterligare en viktig aspekt att ta i 
beaktande vid beräkning av det mest ekonomiskt lämpade valet av torktumlare. Elpriset 
skiljer sig ur ett geografiskt perspektiv. Generellt är elen billigast i Norrland och dyrast i 
södra Sverige där priset kan vara uppemot tredubbelt högre. Sverige är idag 
uppdelat i fyra elområden vilka är sammansättningar av olika län, där det är 
överskott på el i norra regionen och brist i södra, se figur 4. Det är underskottet 
på elledningar gör att en stor del av elen i Norrland inte kan föras vidare 
söderut. All el i norr kan inte heller utnyttjas, det finns kapacitet att 
producera upp till två kärnreaktorer mer el (Öhlund, 2016). Enligt 
Energimarknadsinspektionen kan elpriserna i södra Sverige stiga 
ytterligare inom de närmaste åren då det är planerat att avveckla fyra 
kärnkraftsreaktorer. Vattenfall har meddelat att de tänker stänga ner två 
reaktorer i Ringhals senast år 2020 och E.ON har meddelat att de tänker 
stänga ner två reaktorer i Oskarhamn, den ena år 2017 och den andra är 
planerad att stängas till år 2020 (Nylander och Johansson, 2015).  

 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 4 Sveriges fyra elområden  

(Energimarknadsinspektionen, 2016) 
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3.4.1 Elavtal 
Det slutgiltiga totala elpriset utgörs av nätavgift, elavtalspris, elenergiskatt och moms. För att 
köpa el krävs ett nätavtal. Vilket bolag det blir kan inte bestämmas av konsumenten då 
elnätsbolagen har monopol inom uppdelade områden. Till elnätsbolaget betalas en avgift för 
omkostnader och underhåll av elledningarna samt avgifter för överföringen av el på bolagets 
kablar (El, u.å). En del bolag tar ut olika elöverföringsavgifter beroende på om det räknas 
som höglasttid eller låglasttid (Gustavsson, 2013). Huvudsäkringen i fastigheten avgör hur 
mycket el som maximalt kan användas vid ett som samma tillfälle. En minskning av 
elenergianvändning möjliggör ibland att en förening kan byta till en lägre huvudsäkring. Hos 
de flesta elnätsbolag avgörs nätavgiften beroende på vilken säkring fastigheten har, kallat 
effektavgift eller huvudsäkringsavgift (Vattenfall b, u.å). Högre säkring innebär högre effekt, 
vilket tillåter en högre belastning och det är något en del elbolag tar extra betalt för. Därför är 
det viktigt att säkringen är rätt dimensionerad för föreningens användningsbehov (E.ON, 
2016 ; Gustavsson, 2013). 
 
Elavtalet bestämmer elavtalspriset och tecknas hos ett elhandelsbolag. Elhandelsbolaget kan 
vara samma som elnätsbolaget, men här går det att fritt välja vilket bolag som föreningen vill 
köpa själva elen från. Det går att välja elavtal med rörligt pris, fast pris eller mixavtal. Det 
rörliga priset varierar med elprisutvecklingen på börsen, Nord Pool Spot. Avtal med fast pris 
ger en fast kostnad per kWh under hela bindningstiden som vanligtvis varierar mellan 1-3 år. 
Med mixavtal är en del av elavtalspriset rörligt och resterande fast. (Crofts, 2015 ; 
Gustavsson, 2013) 

 
Elenergiskatten som tillkommer på elavtalspriset bestäms av riksdagen inför varje år. Hur 
mycket som ska betalas i elenergiskatt beror på var i landet fastigheten finns då vissa 
kommuner i norra Sverige har reducerad skatt. Utöver elenergiskatten tillkommer även moms 
på 25 % innan ett totalpris på elen har nåtts (Compricer, 2015). Från 1 januari 2016 sänktes 
elenergiskatten på el och bestämdes till 29,2 öre/kWh exklusive moms. Den reducerade 
skatten sattes till 19,3 öre/kWh exklusive moms. De län som har kommuner med den lägre 
elenergiskatten är: Dalarnas län, Gävleborgs län, Jämtlands län, Norrbottens län, Värmlands 
län, Västerbottens län och Västernorrlands län. För mer ingående information om vilka 
kommuner som berörs hänvisas till Vattenfall (2016). 

 
För att illustrera elpriset används två bostadsrättsföreningar som exempel: 

HSB föreningen i Uppsala, Brf Kungsängsporten, har ett gemensamt elavtal för alla boende 
för lägsta möjliga pris. Det gör att de fasta kostnaderna blir låga. Samtliga elavtal står på 
föreningen och priset fördelas upp med hjälp av elmätare i lägenheterna. Elnätskostnad till 
Vattenfall uppgick till ungefär 45 öre/kWh inklusive moms. Denna kostnad är svår att ange 
exakt då elnätskostnaden beror på hur hög elenergiförbrukningen är. Överföringsavgiften 
beror på när elen används. 36,6 öre/kWh under högbelastningstid vilket är vardagar klockan 
06-22 under månaderna januari-mars och november-december, 10,4 öre/kWh under övriga 
tider och dagar. För själva elförbrukningen betalades 42,8 öre/kWh till E.ON. När alla 
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kostnader summerats hamnar elpriset ungefär på 1,35 kr/kWh. Samtliga rörliga kostnader 
som går att direkt hänföra till förbrukningen har sammanställts i tabell 6. (Brf 
Kungsängsporten, u.å) 

 
Tabell 6 Brf Kungsängsportens rörliga kostnaderna som resulterar i ett totalpris per kWh.  

Överföringsavgift Elavtalspris Skatt Moms Totalt elpris 

36,6 öre/kWh 

10,4 öre/kWh 

42,8 öre/kWh 29,2 öre/kWh 25 % 1,36 kr/kWh 

1,03 kr/kWh 

 
Brf Bladet i Solna betalar elnätsavgifter till Vattenfall AB. Där den fasta avgiften per månad 
är 225 kr, månadseffektavgift på 36 kr/kW för en huvudsäkring på 13 kW vilket totalt blir 
468 kr/mån, överföringsavgiften under högbelastningstid är 42,7 öre/kWh samt under övrig 
tid 12,8 öre/kWh. Det är samma högbelastningstider som i exemplet ovan. 
Elavtalskostnaderna betalas till Luleå Energi. Elavtalspriset är 38,21 öre/kWh och till det 
adderas elenergiskatten på 29,2 öre/kWh samt moms 25 %. De rörliga kostnaderna som går 
att påverka per använd kWh finns sammanställda i tabell 7. (Brf Bladet, 2016) 
 
Tabell 7 Brf Bladets rörliga kostnader som resulterar i ett totalpris per kWh. 
Överföringsavgift  Elavtalspris Skatt Moms Totalt elpris 

42,7 öre/kWh 

12,8 öre/kWh 

38,21 öre/kWh 29,2 öre/kWh 25 % 1,38 kr/kWh 

1,00 kr/kWh 

 
Brf Bladet (2016) visade även en fjärrvärmesfaktura för vad det rörliga priset på 
uppvärmning i fastigheten är. Uppvärmningskostnaden är 41,4 öre/kWh, med 25 % moms 
inräknat blir priset 51,75 öre/kWh.  

3.4.2 Prognos över elpriset 
Elbolaget Bixia presenterade i maj 2015 en prognos över elprisutvecklingen som sträcker sig 
till år 2030. Deras prognos omfattar framförallt den nordiska marknaden i sin helhet där 
Finland kommer satsa på nya kärnkraftverk och Sverige kommer stänga tre kärnreaktorer 
(fyra kommer stängas enligt Spängs, 2015). Dessutom ökar satsningen på förnybar el som 
exempelvis vindkraft. Innan Sveriges kärnreaktorer avvecklas, spås den nordiska 
elmarknaden vara kraftigt stärkt. De räknar med att det rörliga elavtalspriset i snitt kommer 
ligga på 26 öre/kWh mellan åren 2016 och 2019. Efter att kärnreaktorerna har avvecklats år 
2020, och exporten har utökats på grund av nya kabelförbindelser, beräknas snittpriset 
successivt öka för att sluta på 40 öre/kWh år 2030 (Bixia, 2015 ; Alestig, 2014). 
 
Bixia (2015) nämner att Statistiska centralbyrån har uppmärksammat att industrins 
elanvändning har minskat med 3 % i Sverige det senaste året och tror att de kan ha 
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underskattat konsekvenserna av framtida mikroproduktioner där konsumenterna har mer 
egenproducerad el. Detta talar för att elpriserna ändå kommer behållas låga i framtiden då 
efterfrågan minskar. 
 
I framtiden förväntas elpriserna variera mer, framförallt då många satsningar sker på 
vindkraften. Redan nu har det uppmärksammats att priserna pressas ner under blåsiga dagar. 
Vindkraften pressar ner priserna under torrår då det går sämre för vattenkraften. Genom att 
stänga ner tillförlitliga och lagringsbara energikällor, såsom kärnkraften, kommer priset 
påverkas mer under exempelvis mindre blåsiga dagar då vindkraftverken står stilla och då 
vattenmagasinen står tomma. Elpriset kommer helt enkelt vara mer väderberoende. (Avanza, 
2012 ; Energimarknadsinspektionen, 2015) 

3.4.3 Koldioxidutsläpp i samband med elanvändning 
Mängden koldioxidutsläpp orsakade av elproduktionen varierar beroende av perspektiv, 
exempelvis ur ett svenskt perspektiv, nordiskt perspektiv eller ett perspektiv där hänsyn 
endast tas till ursprungsmärkningen av elen. (Kellberg, 2016) 
 
Enligt Svensk Energi orsakar elproduktionen i Sverige i snitt ca 20 gram koldioxid per kWh, 
eftersom den mestadels består av kärnkraft och vattenkraft. Under ett år med dålig 
vattentillgång, ett så kallat torrår, räcker inte produktionskapaciteten till för att täcka 
efterfrågan. I det fallet importeras el från andra länder och koldioxidutsläppen beräknas 
hamna på ungefär 40 gram koldioxid per kWh vid måttlig import. På samma sätt som att det 
finns torrår finns det även våtår. I det fallet finns stor tillgång i vattenmagasinen. Under 
dessa år är elproduktionen högre än efterfrågan och överskottselen exporteras till andra 
länder. Elen som produceras i överskott är mestadels koldioxidfri och medför därför att våra 
grannländers koldioxidutsläpp minskas. (Kellberg, 2016) 
 
Eftersom Sverige tillhör den gemensamma nordiska elmarknaden går det att istället utgå från 
det nordiska perspektivet. Då räknas det med ett utsläpp på 100 gram koldioxid per kWh. Om 
det istället är avtalat med elbolaget om ursprungsmärkt el, som exempelvis vind-, vatten-, 
kärnkraft eller biobaserad kraft, är det lämpligare att beräkna sina koldioxidutsläpp baserat på 
den faktiska energikällan. Dessa energiformer har näst intill inga utsläpp. (Kellberg, 2016)  
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3.5 Beslutstagande inom bostadsrättsföreningar 
 
Bostadsrättsföreningen Beckasinen i Järfälla gjorde år 2015 en omfattande upprustning av 
sina fyra tvättstugor fördelade över fyra punkthus. Brf Beckasinens renovering valdes därför 
som grund över hur beslutstaganden inom bostadsrättsföreningar ser ut. (Barck, 2016) 
 
Processen för beslutstagande om byte av tvättstugeutrustning började redan år 2014 då det 
hade uppkommit många stora kostnader i och med reparation och service för den gamla 
utrustningen. Föreningen valde Electrolux som leverantör av ny utrustning då de är störst i 
branschen och då en person inom styrelsen tidigare jobbat för Electrolux. Punkthusen 
byggdes år 2001 och majoriteten av föreningens utrustning var 14 år gammal innan 
upprustningen. Tiden för beslutstagande och utbyte av utrustning tog ungefär 5 månader. 
(Barck, 2016) 
 
Användandet av tvättstugorna varierar beroende av punkthus eftersom det finns olika antal 
lägenheter i vardera huset. Alla tvättstugor anses ändå användas ofta och är utrustade efter 
samma tvättkapacitet. Vissa lägenheter innehar egna tvättmaskiner och torktumlare vilket gör 
att alla boende inte är beroende av den gemensamma tvättstugan. (Barck, 2016) 
 
En del av tvättstugeutrustningen byttes ut redan år 2014 då en torktumlare på grund av 
tekniska fel ersattes. Den defekta torktumlaren byttes ut till en frånluftstorktumlare som 
behölls vid den mer omfattande upprustningen året därpå. Den större upprustningen 
resulterade därför endast i utbyte av torktumlare i tre av punkthusen. De nya torktumlarna var 
av värmepumpsteknik. Beslutet om att rusta upp tvättstugorna togs av styrelsen med 
enhällighet. Totalkostnaden för upprustningen av tvättstugorna var ca 600 000 kr, vilket 
inkluderade andra upprustningar än tvätt och torkenheter. Brf Beckasinen valde att byta ut 
stora delar av utrustningen till värmepumpsteknik för att minska elenergiåtgången vilket 
beräknades ge en stor vinst relativt frånluftsteknik över tio år. Utbytet gav en uppskattad 
återbetalningstid på ungefär tre år. (Barck, 2016) 
 
Electrolux utförde statusbedömningen för behovet av upprustning. Besiktningen var 
genomgående för varje tvättstuga där den industriella utrustningen som besiktigades var 
tvättmaskin, torkskåp, torktumlare och mangel. Electrolux utgick som tidigare nämnt ifrån att 
den mekaniska utrustningen för industriella produkter, alltså maskiner som är större än 5 kg, 
är 30 000 användarcykler vilket motsvarar ungefär 15 år. Innan upprustning bestod 
torkutrustningen av torkskåp betecknade Electrolux TS3121 för samtliga punkthus, 
torktumlare betecknade Electrolux T3190 för tre av punkthusen samt en torktumlare 
betecknad Electrolux T5190 för punkthuset som genomgått den senaste upprustningen. Den 
mekaniska kvarvarande livslängden för torktumlarna i punkthusen innehavande Electrolux 
T3190 beräknades till ett år i två av punkthusen och noll år i det tredje. Den relativt nyinköpta 
torktumlaren Electrolux T5190 beräknades ha en mekanisk kvarvarande livslängd på 14 år. 
Alla torktumlare bedömdes ha bra driftekonomisk status, vilket motsvarade en 3:a på en skala 
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från 1 till 5. Alla torktumlarna var i tillfredställande skick utom torktumlaren T5190 där 
skicket bedömdes vara av nyskick. Alla punkthus bedömdes kunna säkra ner ett eller flera 
steg på vartdera fastighetsabonnemang genom en fullföljning av ett lågenergikoncept för 
torkutrustningen (Besiktningsunderlag Electrolux, 2015). Dock säkrades ingen av 
fastighetsabonnemangen ner då steget från 125- till 63 ampere ansågs medföra för stor risk 
(Barck, 2016). Energikonceptet innefattade utbyte av befintliga torktumlare till torktumlare 
av modellen Electrolux T5190LE och torkskåp av modellen Electrolux TS4121 LE, vilka alla 
drivs av värmepumpsteknik. I besiktningen bedömdes dessutom alla punkthus ha 
underdimensionerade eller igensatta evakueringsbrunnar för utflöde av frånluft 
(Besiktningsunderlag, Electrolux, 2015).  
 
Upprustning till värmepumpstorktumlare är en kostsam investering jämfört med upprustning 
till frånluftstorktumlare. Värmepumpstorktumlare kräver en viss grad av användning för att 
de ska vara ekonomiskt försvarbara över en 15 års period. Under kommande del av rapporten 
jämförs hur olika parametrar, såsom användarbeteenden, påverkar kostnaderna kopplade till 
torktumlare över en 15 års period.  
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4.  Metod 
 
För att undersöka hur tvättstugor används utfördes två typer av studier; en fältstudie hos 
HSB-föreningen Beckasinen samt en webbenkät-undersökning. Fältstudien var ett verktyg för 
att samla data av kvalitativt underlag medan webbenkätstudien gav av ett bättre kvantitativt 
statistiskt underlag. 
 
Syftet med studierna var att undersöka hur användarbeteenden i tvättstugan skiljer sig dels 
från vad som är ett elenergioptimerat användande och dels från vad som är ett förväntat 
användande av tvättstugan. Några av målen med fältstudien var att undersöka:  
 
● den genomsnittliga massan av tvätt som torktumlare lastas med 
● hur många torktumlaromgånger som vanligtvis körs per bokningstid 
● hur många gånger torktumlaren används per dag 
● vilket torkprogram användare väljer 
● hur lång tid torktumlaren torkar tvätten i genomsnitt 
● hur lång den genomsnittliga bokningsbara tvättiden är 

 
En elenergikalkyl baserades på resultatet av fältstudien samt på angiven data för olika 
torktumlarmodeller. Utifrån elenergikalkylen uppskattades ett genomsnittligt 
koldioxidutsläpp för respektive torktumlarmodell. Även en investeringskalkyl baserades på 
resultatet av fältstudien.  
 
Torktumlarmodellerna som undersökts är: Electrolux T5190, Miele PT 7136 (med och utan 
värmeväxlare), Electrolux T5190LE och Miele PT 7137 WP. 
 

4.1 Antaganden  
I produktbladen för de olika torktumlarmodellerna var det svårt att avgöra den specifika 
energiåtgången för en viss mängd tvätt. Därför baserades beräkningar för torktumlarnas 
elenergiåtgångar på installerad märkeffekt då mestadels av elenergin ändå antas gå åt till att 
värma torkluften, vilket antas vara en energiåtgång oberoende av tvättlasten. Eftersom det 
endast var utrustning tillverkad av Electrolux som undersöktes i fältstudien baserades 
beräkningar för Electrolux modeller på den genomsnittliga uppmätta tiden för 
värmepumpstorktumlare och genomsnittliga uppmätta tiden för frånluftstorktumlare. För 
Miele användes istället de angivna torktiderna från produktblad. 
 
Värmeväxlaren antas vara kliniskt ren, med konstant besparingsfaktor. Denna faktor kan 
försämras i verkligheten då damm fastnar på lamellerna, men detta valdes att försummas. Det 
togs inte heller någon hänsyn till eventuella kostnader för felavhjälpande åtgärder eller 
kostnader för ombyggnation av avlopp/ventilation på grund av de stora variationerna i pris. 
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Även kostnader för uppvärmning av inomhusluft på grund av värmeförluster i form av 
evakuerad luft för frånluftstorktumlare eller fastighetens energivinst för den värme som 
torktumlaren utstrålar valdes att försummas.  
 
Det genomsnittliga antalet torktumlaromgångar per dag som uppmäts i fältstudien slogs ut 
över ett år. Ingen hänsyn har tagits till helgdagar som exempelvis midsommar och julafton då 
personer uppskattningsvis tvättar mindre. Ett år antas i genomsnitt vara 365,25 dagar, och en 
månad vara en tolftedel av ett år. 

 
4.2 Fältstudie i tvättstuga 
 
Fältstudien genomfördes i HSB-föreningen Beckasinen i Järfälla med tillhörande fyra 
punkthus. Totalt innefattade föreningen 128 lägenheter med uppskattningsvis 200 till 250 
boende (Barck, 2016). Heldagars undersökningar utfördes i vardera tvättstuga under den 23:e 
och 25:e april år 2016, från klockan 7:00 på morgonen till 22:00 på kvällen. Fyra undersökta 
tvättstugor á 15 timmar gav ett tidsspann tillägnat fältstudien på totalt 60 timmar. Tvättiderna 
var begränsade till 3 timmar med ett låskolvsystem vilket gav ett maximalt deltagande på 5 
tvättider per dag och tvättstuga.  
 
Tre av tvättstugorna var utrustade med värmepumpstorktumlare och en av tvättstugorna var 
utrustad med frånluftstorktumlare. Förutom torktumlare var varje tvättstuga utrustad med två 
tvättmaskiner och ett torkskåp. Tvättstugeutrustningen presenteras i tabell 8, där all 
utrustning är tillverkad av Electrolux. 
 
Tabell 8 Produktnamn över tvättstugeutrustning för Brf-Beckasinen 
Utrustning/ tvättstuga Punkthus 1, 2, 3 Punkthus 4 
Torktumlare T5190LE T5190 
Tvättmaskin W575HLE W575HLE 
Torkskåp TS4121LE TS4121LE 
 
Tvättstugorna var utrustade med tvättmaskin av modell W575HLE vilken har ett högt 
centrifugeringsvarvtal för effektiv avvattning. (Electrolux produktblad f, u.å) 
Centrifugeringsvarvtalet påverkar tvättens initiala restfuktighet efter tvättning som i sin tur 
påverkar längden och elenergiåtgången för torkningsprocessen.  
 
Under fältstudien utfördes mätningar över massan tvätt användarna tvättade och torkade. 
Tidmätningar utfördes över hur lång tid de olika textilvårdsprocesserna tog. Deltagarna 
frågades även efter övriga kommentarer gällande beteende åsikter om tvättning. Den 
genomsnittliga restfuktigheten hos kläderna efter tvättmaskinen beräknades enligt ekvation 1. 
 
Uppskattningen av torrmassan på tvätten som torktumlades, 𝑚!,!"#$, baserades på kvoten av 
den blöta tvätten som fördelades till tumlaren, 𝑚!,!"#$, och den totala blötvikten på kläderna 
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som tvättats, 𝑚!,!"!, multiplicerat med den totala torrmassan av kläderna, 𝑚!,!"!. Se ekvation 
6. 
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Den uppskattade genomsnittliga restfuktigheten, 𝑥!"#$, av tvätten efter torktumlaren 
beräknades, likt ekvation 1, som skillnaden mellan torrmassan av tvätten efter torktumlaren, 
𝑚!,!"#!$, och uppskattningen av torrmassan av tvätten före torktumlaren, 𝑚!,!"#$, dividerat 
med uppskattningen av torrmassan av tvätten före torktumlaren, 𝑚!,!"#$, enligt ekvation 7. 
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Det viktiga med fältstudien var att ta reda på lasten tvätt för att på så sätt få en uppfattning av 
vilken storlek på torktumlaren som är bäst lämpad. Restfuktigheten är ett verktyg för att få en 
uppfattning över vilket torkresultat användarna i genomsnitt får. 

 
4.3 Webbenkät 

 
En webbenkät utformades för att föra mer kvantitativ statistik över hur tvättbeteenden ser ut. 
Enkäten lanserades på sociala mediet Facebook och var öppen för allmänheten. Enkäten var 
riktad till personer som bor i lägenheter med gemensam tvättstuga. Det som skiljde 
användarenkäten från fältstudien var att den inte uppmätte kvalitativa mätningar såsom lasten 
av kläder som tvättades/torkades eller torktider över hur lång tid tvätt- och torkprocesserna 
tog.  
 
Det huvudsakliga syftet med den här rapporten är att undersöka användandet av torktumlare. 
Ett supplement till torktumlare är torkskåp. Att använda torkskåp som torkningsmetod är mer 
energikrävande än torktumlaren. Därför undersöktes även användarbeteenden av torkskåp i 
webbenkäten. 
 
Deltagarna uppmanades att svara på 27 frågor. Några av frågorna som önskades få besvarade 
med webbenkäten var vilken tvättutrustning som finns och används i deltagarnas tvättstugor, 
hur ofta deltagarna tvättar, vilka torkprogram som används och hur torkresultatet upplevs.  
 
Resultatet från webbenkäten togs inte hänsyn till vid elenergi-/koldioxidkalkylen (se avsnitt 
4.4) eller investeringskalkylen (se avsnitt 4.5), utan var grund för en kvalitativ diskussion 
över resultatens rimlighet och uppsatsens slutsatser.  



27 

4.4 Elenergi- och CO2kalkyl 

 
En elenergiförbrukningskalkyl per månad beräknades baserat på resultatet från fältstudien. 
Då majoriteten av deltagarna använde tidsinställt torkprogram beräknades 
elenergiförbrukningen per månad, 𝐸!", utifrån torktumlarens märkeffekt, 𝐸!. Från fältstudien 
användes den genomsnittliga tidsåtgången 𝜏 i timmar för Electrolux modeller och antal 
torkningar per dag, 𝐴!, för samtliga modeller. Index i representerar olika torktumlarmodeller, 
se ekvation 8.  

 365,25
12ti i tE E Aτ= ⋅ ⋅ ⋅   (8) 

 
Koldioxidkalkylen baserades på resultatet från energikalkylen. Mängden utsläppt koldioxid 
per kWh elenergi, 𝐶, grundades på Kellbergs (2016) Svenska perspektiv utan import med 20 
gram koldioxid per kWh (se avsnitt 3.4.3). Totala mängden koldioxidutsläpp till följd av en 
månads torktumlaranvändande, 𝑚!"!!, beräknades med ekvation 9. 
 

2CO i tim E C= ⋅   (9) 

4.5 Investeringskalkyl 

 
En investeringskalkyl utfördes för de olika torktumlarmodellerna baserade på insamlad data 
från fältstudien. Kalkylen tog hänsyn till: 

• Inköpspris för torktumlare 
• Eventuella kostnader för grundläggande serviceavtal 
• Genomsnittligt elpris, samt övre- och undre elpris för en känslighetsanalys 
• Elenergiförbrukning per tvätt för respektive torktumlarmodell 
• Uppskattning om hur ofta torktumlaren används per dag 
• Eventuell värmeväxlarlösning 

 
Ekvation 10 beskriver hur den totala ackumulerade kostnaden för en torktumlare utvecklas 
under 180 månader (15 år), där i är angiven månad (mellan 0 och 180), I är inköpspris, S är 
servicekostnad per månad, P är elpris, ET är elenergiförbrukning per torkomgång, 𝐴! är antal 
torktumlaranvändningar per dag och F den eventuella energibesparingsfaktorn som erhålls 
med värmeväxlarlösning. En eventuell värmeväxlarlösning ger dock ett tillägg på 
inköpspriset. Parametrar indexeras i ifall de varierar för olika torktumlarmodeller. 
 

        (10) 
 
  

TK(i)= Ii +Si ⋅i+P ⋅ETi ⋅At ⋅
365,25
12

⋅i ⋅(F)
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Återbetalningstiden för en värmepumpstorktumlare är den månad då den ackumulerade 
totalkostnaden för värmepumpstorktumlaren är lägre än den ackumulerade totalkostnaden för 
jämförd frånluftstorktumlare, enligt ekvation 11. 
 

 värmepump frånluftTK TK<   (11) 

 
För Electrolux är den grundläggande servicekostnaden 89 kr/månad för frånluftstorktumlare 
och 203 kr/månad för värmepumpstorktumlare, exklusive moms. För Mieles produkter är den 
grundläggande servicekostnaden både för frånluftstorktumlare och värmepumpstorktumlare  
1 250 kr per år vilket motsvarar 104 kr i månaden, exklusive moms. Även 
frånluftstorktumlare utan serviceavtal beaktades i kalkylen. 
 
Investeringskalkyler har utformats där olika torktumlarmodeller har jämförts över en 15 års 
period, vilket antas vara den tekniska livslängden för alla de produkter som jämförts. 
Investeringskalkylen presenterar en uppskattad eventuell återbetalningstid vid jämförelse av 
olika modeller. Electrolux och Mieles torktumlarmodeller har jämförts var för sig. Detta 
eftersom Electrolux/Miele har olika maxkapaciteter.  
 
De torktumlarna och värden på de torktumlarparametrar som togs hänsyn till i 
investeringskalkylen har presenteras i tabell 9. 
 
Tabell 9 Värden på parametrar utan moms för investeringskalkyl  
[2]: Hansson, 2016, [3]: Danielsson, 2016, [4]: Miele försäljare, 2016 

Modell: Teknik: Investeringspris Servicekostnad per månad 
Electrolux T5190 
 
 

Frånluft 21 240 kr [2] 89 kr [2] 

Miele PT 7136 
 
 

Frånluft 18 300 kr[4] 104 kr [3] 

Miele PT 7136 
VVX 
 

Frånluft med 
värmeväxlare 

25 150 kr [4] 
(18 300+6 850) 

104 kr [3] 

Electrolux 
T5190LE 
 

Värmepump 45 800 kr [2] 203 kr [2] 

Miele PT 7137 WP 
 
 

Värmepump 32 400 kr[4] 104 kr [3] 

 
För investeringskalkylen inkluderades en momssats på investeringspriset och serviceavtal på 
25 % för att ge verklighetsförankrade kostnader. 
 
För frånluftstorktumlaren Miele PT 7136 med värmeväxlare antogs elenergiåtgången vara 
produkten av elenergiåtgången för Miele PT 7136 utan värmeväxlare och en 
elenergibesparingsfaktor på 0,7 (Miele produktblad a, u.å). 
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Beräkningar av det genomsnittliga totala elpriset baseras på de rörliga elpriserna då fasta 
kostnader kvarstår oavsett vilken torkutrustning som installerats. Utifrån Brf Bladet var 
elpriset under tvättstugans öppettider 1,38 kr/kWh under 5 månader av året, 𝑒𝑙!, och 1,00 
kr/kWh under resterande 7 månader, 𝑒𝑙!. Det genomsnittliga totala elpriset, 𝐾!, beräknades 
enligt ekvation 12. 
 

5  7
12

h l
T
el elK +⋅ ⋅=   (12) 

 
En känslighetsanalys utfördes för att avgöra hur stor skillnad resultatet av kalkylen skulle bli 
om det genomsnittliga totala elpriset gick upp eller ner. För att bestämma ett rimligt övre pris 
utgicks det från Bixias prognos där snittpriset på rörligt elavtalspris mellan 2016 och 2019 
beräknas vara 26 öre/kWh och närmare 40 öre/kWh år 2030. Detta ger en ökning på 14 
öre/kWh och med inkluderad moms ökar elpriset med 17,5 öre/kWh. Elpriset antas inte, i det 
stora hela, bli billigare i framtiden men sänkning kan ske vid nyförhandlat elavtal och därför 
gjordes även beräkningar på ett undre elpris som motsvarar samma differens som överpriset. 
Detta adderades/subtraherades innan avrundning på det beräknade totala elpriset. 
 
En känslighetsanalys utfördes även på antal torktumlaromgångar per dag. Tvättstugorna i Brf 
Beckasinen hade fem tillgängliga tvättpass per dag. En torktumlaromgång per tvättpass 
resulterar i fem starter per dag vilket det utfördes kalkylering på. 
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5.  Resultat och analys 
Nedan presenteras resultaten från fältstudien, webbenkäten, elenergi- och CO2kalkylen och 
investeringskalkylen. 

5.1 Resultat – Fältstudie 
Sju personer deltog i fältstudien. Under tolv av dessa 20 tvättider dök ingen upp, och under 
en av tvättiderna ville personen inte delta vilket räknades som att den tvättiden inte användes. 
Åldersfördelningen presenteras i tabell 10. 
 
Tabell 10 Åldersfördelning över deltagare 
Åldersgrupp (år) Antal personer 
18-29 1 
30-39 2 
40-49 - 
50-59 - 
60-69 1 
70-79 3 
80-89 - 
 
Genomsnittliga massor på torr- och blötvikter på tvätten före respektive efter tvätt samt 
genomsnittlig massfördelning av blötvikt mellan torktumlare och torkskåp presenteras i tabell 
11.  
 
Tabell 11 Genomsnittliga massor på torr och blöt tvätt samt massfördelning mellan 
torktumlare och torkskåp 
Genomsnittlig torrmassa på kläder - före 
tvättmaskin	

5,3 kg	

Genomsnittlig blötvikt - totalt	 7,8 kg 
 

Genomsnittlig blötvikt på kläder som torktumlas 
- efter tvättmaskin 

4,5 kg	
 

Genomsnittlig blötvikt på kläder som ska torkas i 
torkskåp eller hängtorkas - efter tvättmaskin 

3,3 kg	
 

 
Den genomsnittliga restfuktigheten hos kläderna efter tvätt beräknades utifrån tabell 11 till 
47,3 %. Maximala totala torrmassan som tvättades under en tvättid var 10,07 kg, minimala 
totala torrvikten var 2,86 kg. Största blötmassan som uppmättes efter en tvättmaskinsomgång 
var 8,01 kg och minsta blötmassan var 0,98 kg vilket motsvarar en torrmassa på ca 5,44 kg 
samt 0,67 kg.  
 
Den totala blötvikten på tvätten är summan av den genomsnittliga blötvikten på kläder som 
torktumlas och den genomsnittliga blötvikt på kläder som torkas i torkskåp eller hängtorkas. 



31 

Den totala genomsnittliga blötvikten beräknades till 7,78 kg. En uppskattning av den 
genomsnittliga torrmassan på tvätten som torktumlades beräknades till 3,05 kg. Den enskilt 
största torrmassan som torktumlades var 5,38 kg och den minsta torrmassan som 
torktumlades var ca 0,50 kg, förutom tvättiden då ingen torktumlaromgång kördes.  Den 
genomsnittliga uppmätta vikten av torktumlade kläder efter torktumlare var 3,31 kg. Den 
genomsnittliga restfuktigheten efter torktumlaren beräknades till 8,5 %. 
 
Fem av de sju deltagande använde både torkskåp och torktumlare som torkmetod. En 
deltagare torkade all tvätt endast med torkskåp, och en deltagare torkade all tvätt endast med 
torktumlare. Totalt nio torktumlaromgångar utfördes under fältstudien vilket gav ett 
genomsnittligt torktumlande på 1,29 omgångar per brukad tvättid.  Eftersom studien utfördes 
under fyra dagar torktumlades i genomsnitt 2,25 tvättar om dagen. Om en mätning hade 
utförts på personen som inte ville ställa upp på undersökningen, hade värdet uppskattningsvis 
varit något högre.  
 
Den genomsnittliga tvättiden för tvättmaskinerna mättes till 41,14 minuter. Den 
genomsnittliga torktiden för torktumlarna mättes till 52,5 minuter för frånluftstorktumlaren 
och 45,3 minuter för värmepumpstorktumlaren. Av torktumlarprogrammen var samtliga med 
frånluftstorktumlare tidsinställda, 67 % av alla torkprogram med värmepumpstorktumlaren 
var tidsinställda och resterande sensorstyrda program. 71 % av deltagarna svarade att de 
brukade tvätta en gång i veckan. Tvättstugorna i de olika punkthusen var snarlikt utformade 
och den högsta/lägsta uppmätta temperaturen var 30,4℃ respektive 21,1℃. Den lägsta samt 
högsta uppmätta luftfuktigheten var 26 % respektive 43 %. 
 
Deltagarna fick svara på frågan om det var någonting de ville/inte ville torka i torktumlaren. 
Svaren presenteras i tabell 12.  
 
Tabell 12 Vad torkas/torkas inte i torktumlarna 
Person 1 Vill inte torktumla skjortor tillhörande kostymer, men tvättar dessa sällan.	

 
Person 2 Torktumlar handdukar, filtar och underkläder. Använder torkskåpet för att slippa stryka 

tvätten efteråt. 
 

Person 3 Koftor och skjortor torkar personen helst i torkskåp då hen ser hur mycket ludd som 
fastnar på filtret i torktumlaren. Upplever att torktumlare sliter på kläderna. Den nya 
torktumlaren upplevs bättre än den gamla då kläderna blir mindre skrynkliga. 

Person 4 Torkar skjortor i badrummet. 
 

Person 5 Torktumlar underkläder men inte frotté. Undviker även att blanda vitt och färgat i 
torktumlaren. 
	

Person 6 Hängtorkar skjortor och snyggare tröjor. Lakan eller elastiska långbyxor torktumlas 
inte heller. Undviker generellt torktumlaren för att kläder blir skrynkliga och då de 
upplevs krympa. 

Person 7 Torkar endast handdukar i torktumlare. Upplever att torktumlare sliter på kläder. 
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5.2 Resultat – Webbenkät 

 
I det här avsnittet presenteras ett urval av de svar som webbenkäten gav. Deltagarna i 
webbenkäten var främst unga vuxna. Medelåldern för deltagarna var 29 år och medianålder 
var 25 år. Antalet deltagare som svarade på en given frågeställning nämns inom parantes i 
texten nedan och procentsatserna är andelar av antalet deltagare. Den fullständiga 
webbenkäten finns i bilaga 4.  
 
(83) 21,7 % av deltagarna svarade att de har egen tvättmaskin i sin lägenhet. 78,3 % svarade 
att de inte hade egen tvättmaskin i sin lägenhet, vilket leder till antagandet att de är beroende 
av att tvätta i föreningens gemensamma tvättstuga.  
 
(82) På frågan hur ofta deltagarna tvättar i föreningens gemensamma tvättstuga svarade 19,5 
% att de tvättar en gång i veckan, 29,3 % att de tvättar varannan vecka och 28 % att de tvättar 
var tredje vecka. 6,1 % av deltagarna svarade att de aldrig tvättar i föreningens gemensamma 
tvättstuga. Se svarsdiagramet i figur 5. 

 
Figur 5 Diagram över svaren på frågan om hur ofta de tvättar i fastighetens tvättstuga. 

 
(78) 98,7 % av deltagarna svarade att deras gemensamma tvättstuga var utrustad med 
torktumlare och 79,5 % svarade att tvättstugan var utrustad med torkskåp. (76) Av personerna 
som hade torktumlare som torkalternativ i tvättstugan hade 47,4 % av deltagarna endast en 
torktumlare, 31,6 % två torktumlare, 6,6 % tre stycken och resterande 14,5 % angav att de 
hade fyra eller fler torktumlare. 
 
(78) 37,2 % av deltagarna svarade att de torkar merparten av sina kläder i torktumlare och 
48,7 % att de torkar merparten i torkskåp. För fullständig statistik, se figur 6. 
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Figur 6 Svaren på frågan hur de torkar merparten av sin tvätt. 

 
(76) 53,9 % svarade att de har bokningsbara tvättider på tre timmar. De övriga längderna på 
tvättider var spridda. (77) 70,2 % av deltagarna upplever att de hinner tvätta klart under sin 
tvättid, varav 23,4 % av deltagarna hinner klart med goda marginaler. 23,4 % av deltagarna 
hinner endast tvätta klart ibland och 6,5 % hinner inte tvätta klart under tvättpasset. 
 
(77) 61,0 % av deltagarna svarade att de använder torktumlaren efter varje tvättpass och 27,3 
% svarade att de använder torktumlare i princip efter varje tvättpass. Se svarsfördelning i 
figur 7. 

 
Figur 7 Svarsfördelningen på frågan hur ofta de använder torktumlaren. 

 
(77) 42,9 % av deltagarna angav att de kör ungefär två torktumlaromgångar per tvättpass och 
36,4 % svarade att de endast kör en torktumlaromgång per tvättpass. Se svarsfördelning i 
figur 8. 

 
Figur 8 Diagram på hur många torktumlaromgångar som körs per tvättid. 
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(76) 52,6 % använder tidsinställt program när de torkar med torktumlaren och 42,1 % gör det 
inte. (39) På frågan om hur lång tid deltagarna, som använder tidsinställt program på 
torktumlaren, brukar ställa in ”timern” på var medelvärdet 50,6 minuter och medianen 45 
minuter. Övriga deltagare visste inte vilket program de använde. (49) 38,8 % av deltagarna 
svarade att de använder tidsinställt program för att tvätten annars inte blir torr och 22,4 % 
svarade att de använder tidsinställt program för att de då vet när tvätten är torr. 22,4 % av 
deltagarna visste inte varför de inte använde tidsinställt program. Samtliga svarsalternativ ses 
i figur 9. 

 
Figur 9 Svarsfördelning på frågan om varför tidsinställt program används för torktumlare. 

 
(75) 57,3 % använder fuktavkänningsprogram för torkning med torktumlare och 38,7 % gör 
det inte. (61) Av de som använder fuktavkänningsprogram för torktumlare tyckte 37,7 % 
tvätten blir torr och 31,1 % svarade att de önskar att tvätten blir torrare. 31,1 % av deltagarna 
svarade att tvätten inte blir torr. 
 
(74) 36,5 % angav att det ibland händer att de torkade om samma tvätt en extra gång i 
torktumlaren och 32,4 % att de sällan gjorde det. 16,2 % skrev att inte gjorde det och 8,11 % 
svarade att de alltid gjorde det. Se svarsfördelningen i figur 10. 

 
Figur 10 Svarsfördelningen på frågan om det händer att tvätten torktumlas en gång till. 
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(74) 64,9 % svarade att de använder torkskåp efter varje tvättpass och 25,7 % att de aldrig gör 
det. (70) 44,3 % av deltagarna svarade att de använder ”timer” på torkskåpet och 47,1 % 
svarade att de inte gjorde det. Detta beror delvis på att vissa av deltagarna inte hade ”timer” 
på sina torkskåp. Se svarsfördelningen i figur 11.  
 

 
Figur 11 Statistik på huruvida de tillfrågade personerna använder ”timer” på torkskåpet. 

 
(67) 28,4 % använder fuktavkänningsprogram på torkskåpet och 62,7 % svarade att de inte 
använder fuktavkänningsprogram på torkskåpet. (30) På frågan om hur lång tid deltagarna, 
som använde tidsinställt program på torkskåpet, brukar ställa in ”timern” på var medelvärdet 
63,7 minuter och medianen 60 minuter. (33) 57,6 % svarade att de blev nöjda med 
torkresultatet för fuktavkänningsprogrammet och 30,3% svarade att de önskar att tvätten 
ibland blev torrare. 
 
(60) 20,0 % angav att de ibland torkar om samma tvätt en extra gång i torkskåpet och 20,0 % 
svarar att de sällan gör det. 53,4 % av deltagarna svarar att det aldrig händer att de torkar om 
samma tvätt en extra gång i torkskåpet, varav 31,7 % av deltagarna alltid är nöjda med 
torkresultatet. Se svarsfördelning i figur 12. 

 
Figur 12 Resultatet på frågan om de brukar torka om tvätten en extra gång i torkskåpet. 

 
Ännu ett supplement till torktumlare är torkrummet. (73) 20,5 % berättade att de använder 
torkrum och övriga 79,5 % att de av olika anledningar inte använder torkrum som 
torkalternativ. 
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5.3 Elenergi- och CO2kalkyl 

 
Kalkylerna nedan är beräknade för fältstudiens resultat, 2,25 torktumlaromgångar per dag 
vilket ger 68,5 torktumlaromgångar i månaden. Märkeffekten hämtades från torktumlarnas 
respektive produktblad och multiplicerades med torktiden. Enligt fältstudien var den 
genomsnittliga torktiden för Electrolux frånluftstorktumlare 52,5 minuter vilket motsvarar 
0,875 timmar och Electrolux värmepumpstorktumlare användes i snitt i 45,3 minuter, vilket 
var de tider som togs hänsyn till vid beräkning av resultat. Mieles torktumlartider baserades 
istället på angivelser i produktblad vilket gav att frånluftstorktumlaren tog 40 minuter och 
värmepumpstorktumlaren 85 minuter för att torka tvätten. Se figur 13 för diagram på 
respektive modells totala elenergiförbrukning per månad, 𝐸!". 
 

 
Figur 13 Elenergiförbrukning per månad för respektive modell. 

 
 
Torktumlaren som bidrar till högst elenergiförbrukning och därmed koldioxidutsläpp är 
Electrolux frånluftstorktumlare T5190 och därefter Mieles frånluftstorktumlare PT 7136. 
Bidrag till klimatpåverkan skiljer sig stort beroende på vilken torktumlarmodell som används. 
Värmepumpstorktumlare drar ungefär en tredjedel av elenergin för motsvarande 
frånluftstorktumlare och bidrar därmed till mindre koldioxidutsläpp. Se figur 14 för diagram 
över 𝑚!"!! för respektive modell. 
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Figur 14 Antal kilo koldioxidutsläpp per månad. 
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5.4 Investeringskalkyl 
 
Investeringskalkylen är beräknad efter följande parametrar:  

• 2,25 (resultatet av fältstudien) respektive 5 torktumlaromgångar per dag 
• Ett beräknat genomsnittligt elpris på 1,16 kr/kWh 
• Ett uppskattat övre elpris (för känslighetsanalys) på 1,33 kr/kWh 
• Ett uppskattat undre elpris (för känslighetsanalys) på 0,983 kr/kWh 

 
Sammanställning av elenergiåtgång för olika torktumlarmodeller baserat på 
tvättstugeundersökningen för Electrolux samt produktblad för Miele, ses i tabell 13.  
 
Tabell 13 Elenergiåtgång per torkomgång för respektive torktumlare. 
Modell Electrolux 

T5190 
Miele PT 
7136 

Miele PT 
7136 VVX 

Electrolux 
T5190LE 

Miele PT 
7137 WP 

Elenergiåtgång 
per 
torkomgång 

5,51 kWh 
 
 

4,30 kWh 3,01 kWh 1,74 kWh 1,78 kWh 

 
I figur 15 till 20 syns resultatet av investeringskalkylen som illustrerar de totala 
ackumulerade kostnaderna för respektive torktumlare under beräknad livslängd på 15 år. De 
olika diagrammen är baserade på de olika elpriserna  samt olika tvättlaster. Tabell 14, 16, 18, 
20, 22 och 24 visar de totala ackumulerade kostnaderna efter 15 år för respektive 
torktumlarmodell och elpris. Tabell 15, 17, 19, 21, 23 och 25 beskriver återbetalningstid och 
relativ ackumulerad kostnad efter 15 år mellan två angivna modeller, Torktumlare (A) 
respektive Torktumlare (B), även dessa baserat på de tre olika elpriserna och de olika 
tvättlasterna. 
 
Återbetalningstiden syftar på tiden för en angiven värmepumpstorktumlare att ha lika stor 
kalkylerad ackumulerad kostnad som motsvarande frånluftstorktumlare. Återbetalningstiden 
är ur ett grafiskt perspektiv skärpunkten mellan de ackumulerade kostnaderna för de två 
givna torktumlarna. Exempelvis förväntas återbetalningstiden för en frånluftstorktumlare utan 
service vara längre än för samma modell av frånluftstorktumlare med inräknad service.  
 
Tabell 15, 17, 19, 21, 23 och 25 visar även den relativa ackumulerade kostnaden mellan de 
två angivna torktumlarna. Denna kostnad är differensen mellan de ackumulerade kostnaderna 
för de två jämförda torktumlarmodellerna efter 15 år, där den ackumulerade kostnaden för 
frånluftstorktumlaren subtraheras med den ackumulerade kostnaden för jämförd 
värmepumpstorktumlare. 
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Figur 15 Investeringskalkyl för beräknat genomsnittligt elpris och 2,25 torktumlaromgångar 

om dagen. 
 
Tabell 14 Ackumulerad kostnad efter 15 år. 
Torktumlare Ackumulerad kostnad  

efter 15 år 
Frånluft. Electrolux T5190 125 tkr 
Frånluft. Miele PT 7136 108 tkr 
Frånluft. Miele PT 7136 med värmeväxlare  97,8 tkr 
Värmepump. Electrolux T5190LE 128 tkr 
Värmepump. Miele PT 7137 WP 89,3 tkr 
Frånluft. Electrolux T5190, utan service 105 tkr 
Frånluft. Miele PT 7136, utan service 84,3 tkr 
Frånluft. Miele PT 7136 med värmeväxlare, utan service 74,4 tkr 
 
Tabell 15 Återbetalningstid och relativ ackumulerad kostnad efter 15 år. 
Torktumlare (A) 
[Frånluft] 

Torktumlare (B) 
[Värmepump] 

Återbetalningstid  Relativ 
ackumulerad 
kostnad efter 15 år 

T5190 T5190LE 0 månader (0 år) -2,35 tkr 
T5190, utan service T5190LE 0 månader (0 år) -22,4 tkr 
PT7136 PT 7137 WP 89 månader (7,42 år) 18,4 tkr 
PT7136, utan service PT 7137 WP 0 månader (0 år) -4,98 tkr 
PT7136 VVX PT 7137 WP 93 månader (7,75 år) 8,55 tkr 
PT7136 VVX utan 
service 

PT 7137 WP 0 månader (0 år) -14,8 tkr 

 
För torktumlare med tillhörande servicekostnader, det beräknade genomsnittliga elpriset och 
2,25 torktumlaromgångar om dagen är Miele PT 7137 WP det mest lönsamma alternativet 
efter 15 år, följt av Miele PT 7136 med värmeväxlare. 
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Figur 16 Investeringskalkyl för beräknat genomsnittligt elpris och 5 torktumlaromgångar om 

dagen. 
 
Tabell 16 Ackumulerad kostnad efter 15 år. 
Torktumlare Ackumulerad kostnad  

efter 15 år 
Frånluft. Electrolux T5190 222 tkr 
Frånluft. Miele PT 7136 183 tkr 
Frånluft. Miele PT 7136 med värmeväxlare  150 tkr 
Värmepump. Electrolux T5190LE 158 tkr 
Värmepump. Miele PT 7137 WP 120 tkr 
Frånluft. Electrolux T5190, utan service 202 tkr 
Frånluft. Miele PT 7136, utan service 159 tkr 
Frånluft. Miele PT 7136 med värmeväxlare, utan service 127 tkr 
 
Tabell 17 Återbetalningstid och relativ ackumulerad kostnad efter 15 år. 
Torktumlare (A) 
[Frånluft] 

Torktumlare (B) 
[Värmepump] 

Återbetalningstid  Relativ 
ackumulerad 
kostnad efter 15 år 

T5190 T5190LE 59 månader (4,92 år) 63,6 tkr 
T5190, utan service T5190LE 75 månader (6,25 år) 43,6 tkr 
PT7136 PT 7137 WP 40 månader (3,33 år) 62,5 tkr 
PT7136, utan service PT 7137 WP 56 månader (4,67 år) 39,1 tkr 
PT7136 VVX PT 7137 WP 42 månader (3,5 år) 30,1 tkr 
PT7136 VVX utan 
service 

PT 7137 WP 104 månader (8,67 
år) 

6,68 tkr 

 
För beräknat genomsnittligt elpris och 5 torktumlaromgångar om dagen är Miele PT 7137 
WP det mest lönsamma alternativet efter 15 år, oavsett om serviceavtal betalas för de 
jämförda frånluftstorktumlarna. 
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Figur 17 Investeringskalkyl uppskattat övre genomsnittligt elpris och 2,25 

torktumlaromgångar om dagen. 
 
Tabell 18 Ackumulerad kostnad efter 15 år. 
Torktumlare Ackumulerad kostnad  

efter 15 år 
Frånluft. Electrolux T5190 137 tkr 
Frånluft. Miele PT 7136 117 tkr 
Frånluft. Miele PT 7136 med värmeväxlare  104 tkr 
Värmepump. Electrolux T5190LE 131 tkr 
Värmepump. Miele PT 7137 WP 93,0 tkr 
Frånluft. Electrolux T5190, utan service 117 tkr 
Frånluft. Miele PT 7136, utan service 93,3 tkr 
Frånluft. Miele PT 7136 med värmeväxlare, utan service 80,7 tkr 
 
Tabell 19 Återbetalningstid och relativ ackumulerad kostnad efter 15 år. 
Torktumlare (A) 
[Frånluft] 

Torktumlare (B) 
[Värmepump] 

Återbetalningstid  Relativ 
ackumulerad 
kostnad efter 15 år 

T5190 T5190LE 153 månader (12,8 år) 5,56 tkr 
T5190, utan service T5190LE 0 månader (0 år) -14,5 tkr 
PT7136 PT 7137 WP 77 månader (6,42 år) 23,7 tkr 
PT7136, utan service PT 7137 WP 178 månader (14,8 år) 0,299 tkr 
PT 7136 VVX PT 7137 WP 81 månader (6,75 år) 11,1 tkr 
PT7136 VVX utan 
service 

PT 7137 WP 0 månader (0 år) -12,3 tkr 

 
För torktumlare med tillhörande servicekostnader, det uppskattade övre genomsnittliga 
elpriset och 2,25 torktumlaromgångar om dagen är Miele PT 7137 WP det mest lönsamma 
alternativet efter 15 år, följt av Miele PT 7136 med värmeväxlare. 



42 

 
Figur 18 Investeringskalkyl uppskattat övre genomsnittligt elpris och 5 torktumlaromgångar 

om dagen. 
 
Tabell 20 Ackumulerad kostnad efter 15 år. 
Torktumlare Ackumulerad kostnad  

efter 15 år 
Frånluft. Electrolux T5190 247 tkr 
Frånluft. Miele PT 7136 203 tkr 
Frånluft. Miele PT 7136 med värmeväxlare  164 tkr 
Värmepump. Electrolux T5190LE 166 tkr 
Värmepump. Miele PT 7137 WP 129 tkr 
Frånluft. Electrolux T5190, utan service 227 tkr 
Frånluft. Miele PT 7136, utan service 179 tkr 
Frånluft. Miele PT 7136 med värmeväxlare, utan service 141 tkr 
 
Tabell 21 Återbetalningstid och relativ ackumulerad kostnad efter 15 år. 
Torktumlare (A) 
[Frånluft] 

Torktumlare (B) 
[Värmepump] 

Återbetalningstid  Relativ 
ackumulerad 
kostnad efter 15 år 

T5190 T5190LE 50 månader (4,17 år) 81,2 tkr 
T5190, utan service T5190LE 61 månader (5,08 år) 61,2 tkr 
PT7136 PT 7137 WP 35 månader (2,92 år) 74,2 tkr 
PT7136, utan service PT 7137 WP 47 månader (3,92 år) 50,8 tkr 
PT 7136 VVX PT 7137 WP 37 månader (3,08 år) 35,8 tkr 
PT7136 VVX utan 
service 

PT 7137 WP 76 månader (6,33 år) 12,4 tkr 

 
För uppskattat övre genomsnittligt elpris och 5 torktumlaromgångar om dagen är Miele PT 
7137 WP det mest lönsamma alternativet efter 15 år, oavsett om serviceavtal betalas för de 
jämförda frånluftstorktumlarna. 
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Figur 19 Investeringskalkyl för uppskattat undre genomsnittligt elpris och 2,25 

torktumlaromgångar om dagen. 
 
Tabell 22 Ackumulerad kostnad efter 15 år. 
Torktumlare Ackumulerad kostnad  

efter 15 år 
Frånluft. Electrolux T5190 113 tkr 
Frånluft. Miele PT 7136 98,3 tkr 
Frånluft. Miele PT 7136 med värmeväxlare  91,3 tkr 
Värmepump. Electrolux T5190LE 124 tkr 
Värmepump. Miele PT 7137 WP 85,4 tkr 
Frånluft. Electrolux T5190, utan service 93,3 tkr 
Frånluft. Miele PT 7136, utan service 74,9 tkr 
Frånluft. Miele PT 7136 med värmeväxlare, utan service 67,9 tkr 
 
Tabell 23 Återbetalningstid och relativ ackumulerad kostnad efter 15 år. 
Torktumlare (A) 
[Frånluft] 

Torktumlare (B) 
[Värmepump] 

Återbetalningstid  Relativ 
ackumulerad 
kostnad efter 15 år 

T5190 T5190LE 0 månader (0 år) -10,6 tkr 
T5190, utan service T5190LE 0 månader (0 år) -30,6 tkr 
PT7136 PT 7137 WP 104 månader (8,67 år) 12,9 tkr 
PT7136, utan service PT 7137 WP 0 månader (0 år) -10,5 tkr 
PT 7136 VVX PT 7137 WP 110 månader (9,17 år) 5,86 tkr 
PT7136 VVX utan 
service 

PT 7137 WP 0 månader (0 år) -17,5 tkr 

 
För torktumlare med tillhörande servicekostnader, det uppskattade undre genomsnittliga 
elpriset och 2,25 torktumlaromgångar om dagen är Miele PT 7137 WP det mest lönsamma 
alternativet efter 15 år, följt av Miele PT 7136 med värmeväxlare. 
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Figur 20 Investeringskalkyl för uppskattat undre genomsnittligt elpris och 5 

torktumlaromgångar om dagen. 
 
Tabell 24 Ackumulerad kostnad efter 15 år. 
Torktumlare Ackumulerad kostnad  

efter 15 år 
Frånluft. Electrolux T5190 195 tkr 
Frånluft. Miele PT 7136 162 tkr 
Frånluft. Miele PT 7136 med värmeväxlare  136 tkr 
Värmepump. Electrolux T5190LE 150 tkr 
Värmepump. Miele PT 7137WP 112 tkr 
Frånluft. Electrolux T5190, utan service 175 tkr 
Frånluft. Miele PT 7136, utan service 139 tkr 
Frånluft. Miele PT 7136 med värmeväxlare, utan service 112 tkr 
 
Tabell 25 Återbetalningstid och relativ ackumulerad kostnad efter 15 år. 
Torktumlare (A) 
[Frånluft] 

Torktumlare (B) 
[Värmepump] 

Återbetalningstid  Relativ 
ackumulerad 
kostnad efter 15 år 

T5190 T5190LE 73 månader (6,08 år) 45,3 tkr 
T5190, utan service T5190LE 99 månader (8,25 år) 25,3 tkr 
PT7136 PT 7137 WP 47 månader (3,92 år) 50,2 tkr 
PT7136, utan service PT 7137 WP 72 månader (6 år) 26,8 tkr 
PT 7136 VVX PT 7137 WP 50 månader (4,17 år) 24,1 tkr 
PT7136 VVX utan 
service 

PT 7137 WP 167 månader (13,9 år) 0,708 tkr 

 
För uppskattat undre genomsnittligt elpris och 5 torktumlaromgångar om dagen är Miele 
PT7137WP och Miele PT 7136 med värmeväxlare utan servicekostnader de mest lönsamma 
alternativen efter 15 år. 
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6. Diskussion 
 
Att personer tvättar i snitt 5,3 kg tvätt i veckan är något mer än vad Mieles 
presentationsmaterial angav. Dock räknade Mieles presentationsmaterial med vikt av tvätt för 
flera boendeformer, inte bara flerbostadshus. Den beräknade restfuktigheten som baserades 
på vägningarna i fältstudien blev 47 %, detta jämfört med Hanssons (2016) angivning på ca 
50 % styrkte noggrannheten i mätningarna och tyder på få felmätningar. Det upplevdes som 
att ovanligt få personer tvättade under de dagarna som fältstudien utfördes. Fältstudierna 
utfördes under en lördag och en måndag. För att få en mer representativ studie bör alla 
veckodagar ha undersökts, då det möjligtvis finns en norm i samhället att exempelvis tvätta 
på söndagar och ta det lugnt på fredagar. Vår fältstudie hade varit mer tillförlitlig om fler 
dagar hade tagits i beaktande men resultatet kan ändå ses som rimligt och det styrker vad 
Miele marknadsför; att stora torktumlare med kapacitet över 6,5 kg generellt inte används 
optimalt, vilket ger onödigt slöseri av elenergi. Detta kan jämföras med att det endast var 
genomsnittligt ca 3,1 kg av den totala tvättvikten på 5,3 kg som torktumlades i fältstudien.  
 
Användningen av tvättstugan kan tänkas skilja beroende på bostadsområde och 
familjesituation. Exempelvis har småbarnsfamiljer mer tvätt och behov av att tvätta oftare än 
singelhushåll. Det kan även tänkas finnas en skillnad mellan hyreshus och bostadsrättshus 
kring tvättvanor och behov av tvättstuga. I bostadsrättshus finns större friheter kring 
installation av utrustning och förändringar i egna lägenheten. Där är det större chans att 
hushållen har egen tvättmaskin och torktumlare vilket leder till mindre aktivitet i den 
gemensamma tvättstugan.  
 
Resultaten av studierna pekar på att många är rädda för att torktumla sina finare kläder, eller 
kläder som ska vara strykfria. En uppfattning om att torktumlaren ”äter upp” kläderna finns 
fortfarande kvar hos en del konsumenter trots att det egentligen är tvättningen som generellt 
sliter mest på tvätten. Det konstateras även att mycket mindre tvätt torktumlas än vad som är 
den allmänna uppfattningen hos tillverkarna. Webbenkäten styrkte resultaten från fältstudien 
kring val av torkprogram och tidsinställning på torktumlaren samt vilka torkalternativ som 
användes och varför.  
 
Idag finns ingen standard över hur fastighetstorktumlare ska testas för produktdata som 
exempelvis elenergiåtgång per torkomgång och elenergiåtgång per kilogram tvätt. Detta 
skulle kunna regleras av en EU-standard, likt klassificering kring hushållstorktumlare. EU har 
som mål att ta fram en standard och labeling även för professionell tvättutrustning. För 
närvarande har detta arbete lett fram till en ”Teknisk Specifikation”, vilket kan beskrivas som 
ett delsteg i standardiseringsarbetet. För en kall torktumlare är elenergiförbrukningen högre 
per torkomgång än för en varm torktumlare, då ett uppvärmt system är effektivare. Electrolux 
har tagit genomsnittlig data för varm- och kall start av torktumlare som grund för de olika 
parametrarna. Miele har endast tagit data för kallstart, vilket är ett krav enligt 
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hushållsstandarden EN61121. Sådana test-skillnader gör att resultaten varierar oavsett den 
faktiska prestandan på maskinerna. Därför valdes det att beräkna torktumlarnas 
elenergiåtgång baserat på den genomsnittliga torktumlartiden, erhållen från fältstudien för 
Electrolux, och torktumlarnas märkeffekt från respektive produktblad. Största delen av 
elenergiåtgången för torktumlaren går till uppvärmning av torkluften. Att räkna med 
märkeffekt ger en något högre förbrukning än den faktiska elenergiförbrukningen, men detta 
valdes att försummas. De uppmätta tiderna för Electrolux torktumlare från fältstudien var 
52,5 minuter för frånluftstorktumlaren och 45,3 minuter för värmepumpstorktumlaren. Då de 
angiva tiderna på produktbladen var 35 minuter för frånluftstorktumlaren och 51 minuter för 
värmepumpstorktumlaren, var detta ett oväntat resultat. Detta kan bero på att endast en av de 
fyra undersökta tvättstugorna hade frånluftstorktumlare som därför resulterade i färre 
mätpunkter. Det skiljde inte mycket i genomsnittlig torktid mellan de olika modellerna och 
det upplevdes som att personerna i tvättstugorna satte en tidsinställd torktid på ren vana 
oavsett torktumlarteknik. Det gav även ett osäkert resultat för Mieles torktumlare då några 
tidsmätningar inte utfördes på dessa. Tiden för beräkning av Mieles värmepumpstorktumlare 
är nästan den dubbla jämfört med Electrolux värmepumpstorktumlare. 
 
Mycket information i den här rapporten är hämtad ur exempelvis produktblad från 
kommersiella företag. En rimlighetsbedömning har gjorts för all data i rapporten men 
resultatet bör trots det granskas kritiskt. Kalkylen är endast för ideala 
tvättstugeförutsättningar som inte tar eventuell ombyggnation i beaktande. Kostnader kan 
tillkomma för exempelvis installation eller ombyggnad av ventilation/avlopp. Det 
genomsnittliga elpriset i kalkylen baserades på de rörliga elavgifterna. Enda fallet då det kan 
bli en sänkning av de fasta elavgifterna är om byte av torkutrustning leder till möjlighet av 
sänkning av fastighetens huvudsäkring. Då inte alla fall av utbytt utrustning leder till sänkt 
huvudsäkringsavgift valdes detta att försummas. 
 
Electrolux besparingsskalkyl, som presenterades i litteraturstudiens avsnitt 3.3 samt bilaga 2, 
tog hänsyn till evakuerad luft som åter måste värmas upp av fastigheten. Kalkylen tog dock 
inte hänsyn till att frånluftstorktumlaren i sig strålar ut värme till omgivningen i tvättstugan, 
vilket leder till ytterligare incitament att investera i en värmepumpstorktumlare. Kalkylen tog 
hänsyn till vilken klimatzon fastigheten är i, där medeltemperaturen för området används för 
att beräkna kostnaden för uppvärmning av luft. I kalkylen är det svårt att avgöra om det är 
genomsnittlig dygnstemperatur eller genomsnittlig dagstemperatur som tas hänsyn till. För att 
få så sanningsenliga beräkningar som möjligt bör beräkningar göras på genomsnittlig 
dagstemperatur, då tvättstugan endast är igång under dagtid och inte nattetid då temperaturen 
oftast är som allra lägst. Beräkning av uppvärmningskostnaden innebär en viss osäkerhet då 
det kan variera beroende på fastighetens ventilationssystem och om exempelvis en 
värmepump finns installerad i fastigheten för att återvinna evakuerad varmluft. Priset för 
uppvärmning av fastigheten kan skilja stort beroende på vilken typ av uppvärmning 
föreningen har. Brf Bladets rörliga fjärrvärmepris är 51,75 öre/kWh till skillnad från elpriset 
som är mellan 1 kr/kWh och 1,38 kr/kWh, vilket hade gällt om fastigheten vore eluppvärmd. 
Mängden luft som evakueras anges på torktumlarnas respektive produktblad och utstrålad 
effekt finns angiven i Bilaga 3.1 och 3.2, samt tabell 1. Frånluftstorktumlarna strålade ut 
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mellan 200-945 W. Detta kan jämföras med vanliga värmeelement vilka utger ca 200-300 W. 
En motsatt infallsvinkel vore att evakuering av varmluft kan ge ökad komfort i tvättstugan, då 
varmluft ventileras ut från fastigheten. Under fältstudien ökade rumstemperaturen till 
maximalt 30℃ vilket är högre än normal inomhustemperatur, dock hade de flesta 
tvättstugorna hade värmepumpstorktumlare. Därför ansåg vi detta försumbart eller svårt att ta 
hänsyn till i investeringskalkylen i ett generellt fall på grund av komplexiteten. Hur denna 
parameter betraktas bör variera från fastighet till fastighet. 
 
Om vi utgår från det beräknade genomsnittliga elpriset, en användning på 2,25 
torktumlaromgångar per dag och att serviceavtal krävs kan vi från resultatet utläsa att Miele 
PT 7136 har lägst ackumulerade kostnader under de första 83 månaderna (7,4 år). Mellan den 
84:e månaden och 92:e månaden har Miele PT 7136 med värmeväxlare den lägsta 
ackumulerade kostnaden. Om torktumlaren används längre än så är Miele PT 7137 WP det 
billigaste alternativet över 15 år. Har föreningen en fastighetsskötare som kan sköta de 
nödvändiga rengöringarna av frånluftstorktumlaren är Mieles PT 7136 lönsammast de första 
83 månaderna, därefter är samma torktumlare med en värmeväxlare det lönsammaste 
alternativet. Det bör även tas i beaktande att båda Electrolux torktumlare har kapacitet att 
torka mer tvätt än Mieles. Electrolux värmepumpstorktumlare har dessutom betydligt kortare 
torktid än Mieles, men detta skulle delvis kunna förklaras med att Electrolux visar 
produktinformation för kall- och varmstart till skillnad från Miele som endast mäter för 
kallstart. Maxkapaciteten hos en torktumlare kan anses behöva vara större än snittlasten med 
marginaler. Är dessa marginaler för stora förbrukar torktumlaren onödigt mycket elenergi. 
Ifall personer informeras bättre om vad som är elenergieffektiva tvättbeteenden och lastar 
torktumlaren till en högre kapacitet skulle Electrolux produkter kunna vara de bäst lämpade 
alternativen. Miele rekommenderar två mindre torktumlare istället för en stor, men studierna i 
Brf Beckasinen tyder på att en torktumlare är tillräckligt oavsett tillverkare.  
 
En återbetalningstid, mellan värmepumps- och frånluftstorktumlare som är längre än tio år 
anser vi vara en riskabel investering. Det går inte att räkna på hur ofta en torktumlare går 
sönder eller repareras då vi inte lyckades få tag på information om de vanliga felen och 
kostnaderna för dem. Om större problem skulle uppstå efter garantitiden kan det eventuellt 
löna sig att investera i en ny torktumlare. Tekniken går ständigt framåt och dagens 
värmepumpstorktumlare har blivit mer elenergieffektiva. En annan tänkbar situation är att 
priset på dessa går ner om värmepumpstekniken i torktumlare blir mer etablerad och 
kundkretsen större. I dagsläget är ca 30 % av alla nyinköp av GL Tvättstugeservice 
torktumlare med värmepumpsteknik, men om den siffran skulle stiga till exempelvis 70 % 
finns det potential till sänkta priser. Ur ett miljöperspektiv är värmepumpstorktumlare det 
självklara valet. Trots att de innehåller köldmedier som ger mer miljöpåverkan än koldioxid 
är det inget som ännu är förbjudet. Mängden köldmedium är också tillräckligt liten för att 
inga läcksökningskrav finns. Vi anser att minskning i elanvändning överväger nackdelarna 
med köldmedium. För elförbrukningen under en förväntad livslängd på 15 år med 2,25 
torktumlaromgångar per dag släpper Electrolux T5190LE ut 428 kg CO2 och Miele PT 7137 
WP släpper ut 437 kg CO2 baserat på elenergiåtgången per månad och genomsnittlig CO2-
utsläpp per kWh i Sverige multiplicerat med 12 månader och 15 år. Jämförs detta med 
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frånluftstorktumlare så avger Electrolux T5190 1359 kg CO2 och Miele PT 7136 avger 1058 
kg CO2. Om Electrolux värmepumpstorktumlare, precis som Mieles, antas innehålla 0,5 kg 
av köldmediet R134a motsvarar det en klimatpåverkan med 715 kg CO2 om det inte återvinns 
korrekt. Vi ser däremot den risken som liten då det finns regleringar kring hantering av 
köldmedium. Har föreningen ett elavtal med ren energi blir koldioxidutsläppet minimalt 
oavsett vilken torktumlartyp som väljs.  
 
Det är svårt att ange ett generellt val av torktumlarmodell för en viss fastighet men 
torktumlaren är en fastighetsmaskin som fortfarande präglas av många fördomar. Mer 
informerade användare skulle därför troligtvis bidra till en lägre energiåtgång i tvättstugan. 
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7. Slutsatser och förslag till framtida arbete 
 
Uppsatsens övergripande slutsats är att en värmepumpstorktumlare oftast ger en elenergivinst 
jämfört med en frånluftstorktumlare, över en period om 15 år. Denna elenergivinst är på 
bekostnad av användarkomfort då torktiderna är längre för värmepumpstorktumlare. Enligt 
fältstudien upplevdes ibland tvättiden på tre timmar något kort för en tvättning, men passade 
oftast bra. En värmeväxlarlösning är ett bra alternativ till värmepumpstorktumlaren. Den ger 
en viss elenergibesparing jämfört med frånluftstorktumlaren men ger samtidigt 
frånluftstorktumlarens användarkomfort. Känslighetsanalysen visade att högre elpris samt 
högre användning gav större incitament att investera i en värmepumpstorktumlare. 
 
Den genomsnittliga tvättlasten kan antas variera för olika målgrupper, beroende på till 
exempel ålder eller boendeform, men upplevdes under fältstudien som låg jämfört med 
torktumlarens maxkapacitet. För att få en tydligare bild av hur mycket som tvättas bör mer 
omfattande studier utföras i flera olika tvättstugor. Detta för att få ett så rättvisande resultat 
som möjligt med flera olika stadsdelar och boendesituationer inräknade. Enligt resultatet av 
denna undersökning beräknades medeltvättlasten vara mycket mindre än maxkapaciteten hos 
torktumlarna som undersöktes. 
 
För att underlätta föreningars val av torktumlarutrustning anser vi att en standardisering kring 
hur energitester utförs bör införas. Tillverkarna skulle även kunna ge en bättre bild av 
elenergiförbrukningen genom att ange denna för flera olika fyllnadsfaktorer och vikter. Idag 
finns det dessutom olika information på olika produktblad, framförallt från Electrolux. En 
förklaring till detta skulle kunna vara antingen uppdateringar eller feltryck. 
 
En ytterligare slutsats är att det finns ett behov av att informera boende i flerbostadshus om 
hur tvättutrustningen används optimalt ur elenergisynpunkt. Att torka med tidsinställning gör 
att tvätt övertorkas, vilket både ger slitage på kläder och torktumlare.  
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Bilagor 

Bilaga 1, Övriga kommentarer fältstudie 
 
Person 1 Fortfarande fukt kvar i t.ex. lakan (som klumpar ihop sig i torktumlaren) vid 

sensorstyrd torkning, därför väljer personen att torka med tidsinställt program 
för att vara säker på att kläderna blir torra. 

Person 2 Har mycket tvätt då de är småbarnföräldrar, brukar oftast tvätta barnkläder i sin 
egna lägenhet.  

Person 3 • Koftor och skjortor vill personen helst torka i torkskåpet. Personen ser 
hur mycket ludd som fastnar på filtret i torktumlaren och tror att det 
sliter på kläderna. 

• Tycker ofta att det är svårt att hinna tvätta klart inom utsatt tvättid, 
framförallt då personen vill hinna stryka och mangla. 

• Upplevde att det blev väldigt varmt i tvättstugan och öppnade fönstret 
efter att torktumlaren och torkskåpet var klart. 

• Torkskåpet torkar kläderna väldigt långsamt, så långsamt att det märks 
(ställde ”timer” på 60min men ändå inte torrt), torktumlaren verkar bra 
dock. 

• Då personen inte tycker att tvätiderna riktigt brukar räcka till så har hen 
två låskolvar att boka tider med och bokar oftast två tider i rad. 

• Tvättar många färger för sig, vill inte blanda.  
• Använder tennisbollar i torktumlaren. Använder tidsinställning (annars 

måste hen vara i tvättstuga hela tiden) för att annars blir det inte torrt 
och hen måste sätta igång maskinen igen. Hur lång tid personen väljer 
beror på hur mycket tvätt som lastas in. De 4,52 kg blöt tvätt som gick 
in i torktumlaren upplevdes som mycket. 

Person 4 • Tycker att det gamla torkskåpet fungerade bättre 
• Personen är inte helt nöjd med torkresultatet för torktumlaren, kör en 

extra tvättomgång 
• Personen är inte helt nöjd med torkresultatet från torkskåpet, kör en 

extra omgång 
Person 5 - 
Person 6 Använder endast sin egna tvättmaskin i nödfall 
Person 7 Inte nöjd med torkskåpet, på det förra kunde torktemperaturen regleras 

manuellt. 
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Bilaga 2, torkkalkyl 
 
 

 

ELS kalkyl_2015_Final Page 1

2015-08-19

ELS Torkkalkyl och jämförelse
Merkostnad för alternativ (II) torkprodukt 131 312 kr (differens i inköpspris!)

T5190 T5190LE Att spara 
Antal Modell

Förbrukningskostnad 120 månader alternativ I 393 399 kr avser 5 T5190 3 278 kr per månad Kostnad 393 399 kr ######## ########
Förbrukningskostnad 120 månader alternativ II 105 248 kr avser 5 T5190LE 877 kr per månad

Beräkning av "break even"-tidpunkt 54,7 månader

T5190 T5190LE
Dag 1 0 131 312 kr

54,7 179 274 179 274

Ingen hänsyn har tagits till underhållsbehov !
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393 399 kr 
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T5190 T5190LE Att spara… 

Förbrukningskostnad 10 år... och potential 
att spara... 

För T5190LE omfattar totalkostnad även kylvattenförbrukning ! 
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PROFESSIONELL TVÄTT

Detta blad avser beskriva Torkkalkyl 1
den gamla torkutrustningen !

Antal 5
Modell T5190  Inmatning i blå fält ! Lastkapacitet 8,6 kg

Avvattningsförmåga 106 g/min
Antal starter per dag 5,0 Torktid 40,6 min

Antal dagar per år 365 Energiförbrukn. 0,47 kWh/kg
Elpris kr/kWh 1,00 Energiförbrukn. full last 4,0 kWh 
Snittlast i kg 6,0 Vatten till kylning 0 liter per start

Luftförbrukning 270 m3/h Total energiförbrukning 39340 kWh per år
Anslutning 400/3/50-6,3(10) V/F/Hz-kW(A/autom A) Total kostnad 39 340 kronor per år

(total vattenförbrukning per år 0 m3)
Produktens förbrukning 5092 kWh per år

Tillkommande Stockholm Välj klimatzon
energiförbrukning 2,3 kW/h eller

för tillförd luft utifrån 2776 kWh/år
 

    Du måste välja att göra kalkyl antingen ovan eller nedan, inte både och !
3

 
Antal  

Valfri torkprodukt  Inmatning i blå fält !

Snittlast kg torr textil
Avvattning gram/minut vatten som förångas

Restfuktighet % kvar efter centrifugering
kWh/kg Energi som förbrukas för att torka 1 kg torr textil, med angiven restfuktighet

Evakuerad luftmängd m3/h som evakueras ut ur rummet

Torktid min #DIVISION/0! Total energiförbrukning 0 kWh per år
Energiförbrukn. angiven last kWh 0,0 Summa kostnad 0 kronor per år

Antal starter per dag
Antal dagar per år

Elpris i kr/kWh

Produktens förbrukning 0 kWh per år
Tillkommande Välj klimatzon

energiförbrukning FALSKT kW/h eller
för tillförd luft utifrån 0 kWh/år

0
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PROFESSIONELL TVÄTT

Detta blad avser beskriva ELS Torkkalkyl 2
den nya torkutrustningen !

Antal 5
Produkt modell T5190LE Lastkapacitet 8,6 kg

Avvattningsförmåga 85 g/min
Antal starter per dag 5,0 Torktid 50,6 min

Antal dagar per år 365 Energiförbrukn. 0,19 kWh/kg
Elpris kr/kWh 1,00 Energiförbrukn. full last 1,6 kWh 
Snittlast i kg 6,0 Vatten till kylning 3 liter per start Göteborg

Kiruna
Luftförbrukning 0 Total energiförbrukning 10403 kWh per år Ljungby

Anslutning 230/1/50-2,3(13) V/F/Hz-kW(A/autom A) Total kostnad per år 10 525 kronor Malmö
Stockholm

(total vattenförbrukning per år 5 m3)
Produktens förbrukning 2081 kWh

tillkommande Stockholm Välj klimatzon
energiförbrukning 0,0 kW/h eller

för tillförd luft utifrån 0 kWh/år

0
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Bilaga 3, Produktblad 

Bilaga 3.1, Produktblad Electrolux T5190LE
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Bilaga 3.2, Produktblad Miele PT 7135C Vario, PT 7136 Vario 
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Bilaga 3.3, Produktblad Electrolux T5190LE 
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Bilaga 3.4, Produktblad Miele PT 7137 WP 
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Bilaga 3.5, Produktblad Miele, Värmeväxlare, HX 300, VVX 200 
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Bilaga 4, Webbenkät 
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