
Energisparande i hemmet
Inledning
Jag valde just lampor & standbyläge då jag tror att i dagens samhälle så är det enda sättet 
att bidra till en miljö är om vi tjänar/sparar pengar på det. Jag tror inte att miljöbilar och 
ekologiska kläder kommer gå igenom förrän det blir billigare än vanliga bilar & kläder.

Det är just det som är problemet. Folket tänker för mycket på ekonomin för att få ett bra liv, 
inte på miljön för att man skall kunna leva i framtiden. Men om vi då däremot får dessa 
miljövänliga saker att vara/bli billigare så kommer folk givetvis köpa det istället för ”vanliga” 
produkter.

Alltså valde jag dessa problem eftersom att ”lösningarna” på problemen får en att spara 
pengar.
 

Bakgrund
Som vi alla vet måste vi börja ta tag i hela miljösituationen, men hur skall vi göra det? vi vill 
ju inte förlora pengar på det, och vi vill heller inte göra något som är jobbigt för oss. 

Ett problem som påverkar miljön mycket är lampor, och standby. Ca 25% av ett hushålls 
energi går åt till belysning. Det är riktigt mycket energi, och tack vare fossila bränslen 
extremt mycket utsläpp. Eftersom att en väldigt stor del av energiutvinningen kommer från 
de fossila bränslena.

Att något står i standby betyder att apparaten går ner i viloläge istället för att stängas av 
helt, så att man enkelt & snabbt kan sätta igång apparaten igen. Exempel på produkter 
som ger ner i standby är högtalare, tv, box, dator, dvd. Eftersom att apparaten fortfarande 
är i viloläge/standby så drar produkten fortfarande elektricitet, väldigt onödig elektricitet. 

Lampor & standby läge är dåligt för allmänheten i helhet då det bidrar till utsläppen av 
fossila bränslen, som leder till koldioxidutsläpp, som leder till minskning av ozonlagret, 
vilket leder till ökad värme, vilket leder till höjningen av havsvattnet osv osv. Och det 
påverkar oss människor enskilt ekonomiskt då att ha sina elektroniska apparater i standby 
& hallogenlampor är dyrare än att faktiskt stänga av apparaterna och att skaffa in LED och 
lågenergilampor.

Bara genom att byta en vanlig hallogenlampa till lågenergi eller LED lampa så på 10 000 
timmar sparar du mer än 500 kwh, eller släpper ut 200 kilo mindre koldioxid än vad du gör 
med en vanlig glödlampa. Detta motsvarar en bilresa mellan Stockholm och Berlin. Detta 
är uträknat på bara EN lampa med livslängd på 10 000 timmar. Bara i Europa används det 
dagligen 3,6 miljarder glödlampor i Europa. Om bara hälften av dessa byttes ut till LED 
eller lågenergilampor skulle vi minska skulle vi minska utsläppen med 23 miljoner ton 
koldioxid, vilket motsvarar utsläppen från 27 kolkraftverk.

Sort Livslängd kostnad X 10 000 
timmar

Glödlampa 1000 H 890 kr

LED-lampa 10-25 000 H 304 kr

Lågenergilampa 6-10 000 H 219 kr



Teknik På Standby

Plasma tv 42 210 W 3 W

Bredband 12 W 12 W

Digitalbox 12 W 9 W

Mikrovågsugn 1200 W 12 W

Brödrost 910 W 0 W

Metod
Vad jag skall göra är att försöka ändra beteendet på folket som bor på min gata. De flesta 
är lite äldre och har ett väldigt sunt förnuft och jag tror att det mycket väl är möjligt att 
påverka dem. 

Sättet jag skall påverka dem på är med hjälp av affischer, eller flygblad. Jag tror att 
statistik får folk att förstå mer och bli mer intresserade, därför innehåller flygbladet mycket 
statistik. Jag har också lagt till min kontaktinformation om någon har någon fråga eller vill 
diskutera det hela.

Avslutning
Jag delade ut flygbladen på min gata men har ännu inte fått något mail eller någon som 
har kommit och vela diskutera det hela. En undersökning för att se om det funkar eller hur 
mycket pengar man sparar känns lite jobbigt. Då vi själva i vårt hus redan har LED-lampor 
och stänger av apparater som står i standby. Att gå och fråga min granne eller någon på 
min gata om deras priser har ändrats kändes heller inte särskilt aktuellt. Om vi däremot 
hade haft mer tid till detta arbetet så hade jag nog kunnat göra en sådan här 
undersökning. 



http://www.lampinfo.se/spara-miljo/
http://www.eon.se/privatkund/Energieffektivisering/verktyg-och-guider/standby-guiden/
fragor-svar-om-standby/
http://energimyndigheten.se/sv/
http://energimyndigheten.se/sv/Hushall/Din-ovriga-energianvandning-i-hemmet/
Hembelysning/
http://energimyndigheten.se/sv/Hushall/Din-ovriga-energianvandning-i-hemmet/
Hemelektronik-och-standby/

Jag har valt just dessa källor på grund av en orsak.

De är företag som handlar med energi.

Lampinfo.se ägs av el-kretsen som är ett rikstäckande företag som hjälper producenter 
med el-lagar (så som batteri lagar). 

Eon är ett att världens största energiföretag och om de hade falsk fakta eller liknande 
skulle de väldigt snabbt få problem. Därför är det väldigt tillförlitlig information.

Energimyndigheten är en statlig myndighet som arbetar för ett tryggt, miljövänligt och 
effektivt energisystem. 
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