
 Koppla ga rna apparater till ett 

grenuttag, da  kan du enkelt sta nga 

av alla samtidigt. 

Matlagning  

 Sa tt lock pa  kastrullen, da  anva n-

der du bara en tredjedel sa   

mycket energi. 

 Ä ven om ko ksfla kten inte drar 

mycket el, sa  ga r det a t mycket 

energi fo r att ersa tta den upp-

va rmda inomhusluften som sugs 

ut. Sta ng da rfo r av ko ksfla kten na r 

den inte beho vs. 

 Änva nd vattenkokare na r du ska 

koka upp vatten.  

 Frosta av frysen med ja mna mel-

lanrum.  

 I vanliga husha llskylar ska tempe-

raturen vara + 5 °C och frysen - 18 

°C. Sa nks temperaturen 1 

grad anva nder kylen eller frysen 

fem procent mer el.  

 Ta hja lp av energima rkningen vid 

ko p av ny ugn, kyl eller frys. Ener-

giklass Ä+++ a r effektivast.  

Bilen 

 Lasta ur saker du inte beho ver ur 

bilen, extra last i bilen o kar bra ns-

leanva ndningen.  

 Tillbeho r som takra cke, skidbox 

och cykelsta ll o kar bilens luftmot-

sta nd och da rmed bra nsleanva nd-

ningen, speciellt vid ho ga hastig-

heter. Plocka bort dem om de inte 

beho vs. 

 Änva nd motorva rmare fo r att 

va rma upp bilen, ista llet fo r att 

la ta den ga  pa  tomga ng medans du 

skrapar rutorna.  

 Vid ko p av nya odubbade da ck, 

titta pa  energima rkningen. Vid 

byte till nya med ho gsta energi-

klass kan du minska bra nslean-

va ndningen med upp till 10 %.  

 

Ka lla: Energimyndigheten. 

Burlo vs interna energisparbroschyr har 

anva nts som inspiration. 

Vad är en kilowattimme? 

Effekt (W) * tid (h) = energi (Wh) 
 
Äpparater som anva nder el a r ma rkta med ett Wattal (W), dvs  apparatens 
effekt. Energin som ga r a t na r apparaten anva nds ma ts i Wattimmar (Wh).  
 

Ex.  En dammsugare (effekt 1400 W) som a r iga ng under 1 timme: 

1400 W * 1 h = 1400 Wh ( 1,4 kWh) 

 

Hur långt räcker en kWh? 

 Kaffekokare pa  800 W       1h 15min 

 Mobilladdare pa  12 W som sitter i uttaget    83 h 

 En glo dlampa pa  40 W      40 h 

 En LED-lampa pa  7 W (~ 40 W glo dlampa)   143 h 

 Ny LCD-tv, 42 tum, pa  50 W      20 h 

 Vattenkokare pa  1500 W      40 min 

Att spara energi är varken svårt eller jobbigt. Det handlar om att 

se över hur du använder energin och ändra dina vanor. I den här 

broschyren hittar du enkla tips på hur du kan minska din energi-

användning i vardagen.  
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Uppvärmning 

Hur inomhusklimatet upplevs a r 

beroende av ma nga olika faktorer. 

Termometern kan visa 21 °C, men 

man kan a nda  uppleva det som kallt 

beroende pa  drag, kallstra lning eller 

kallras. 

 Ta nk pa  att inte sa tta stora mo bler 

precis framfo r elementen, da  

sprids inte va rmen som den ska. 

 Om elementen inte a r varma o ver-

allt kan de beho va luftas. 

 Vid va dring o ppna mycket och 

va dra under en kort stund, ista llet 

fo r att va dra lite under la ng tid. 

Sta ng av termostaterna pa  elemen-

ten under tiden.  

 Byt ut gamla ta tningslister runt 

fo nster och do rrar, dessa har gene-

rellt en livsla ngd pa  10 a r.  

Belysning 

 Sla ck efter dig na r du la mnar ett 

rum. 

 Byt till LED-lampor, de anva nder 

85 % mindre energi a n en glo d-

lampa och ha ller 20 ga nger la ngre. 

 O verva g styrning av belysningen. 

Det finns olika sa tt, t.ex. med hja lp 

av timer, ro relsevakt (ka nner av 

na r na gon a r i na rheten och ta n-

der) och skymningssensor (styrs 

av tillga ngen pa  dagsljus). 

 Älla lampor ska la mnas till a ter-

vinning. 

Vatten 

 Tva tta i fylld maskin 

 En torktumlare anva nder tva  till 

fyra ga nger mer energi fo r att 

torka tva tten ja mfo rt med att 

tva tta den. Lufttorka da rfo r tva t-

ten om det a r mo jligt. 

 Ä tga rda droppande kranar och 

la ckande toaletter.  

 Genom att byta till sna lspolande 

duschmunstycke och blandare 

med energisparfunktion kan man 

minska vattenanva ndningen med 

40 %. 

 

 Om du diskar fo r hand sa  sko lj 

disken i en balja och inte under 

rinnande vatten.   

Energimärkning 

Energima rkning finns pa  en rad 

olika produkter och hja lper dig att 

va lja energismarta alternativ.  

 Pilarna fra n gro nt till ro tt med 

boksta ver, visar pa  effektiviteten. 

Den o versta gro na pilen a r effek-

tivast, i exemplet till ho ger mots-

varar det bokstaven Ä+++.  Den 

svarta pilen visar var den aktuella 

produkten hamnar. 

 Ma rkningen visar ocksa  produk-

tens faktiska energianva ndning i 

kWh per a r. 

 La ngst ner finns annan nyttig in-

formation som a r olika fo r varje 

produktkategori, det kan handla 

om bullerniva , kapacitet pa  tva tt-

maskinen eller hur bra diskmaski-

nen torkar disken.  

 Exemplet till ho ger, som ga ller en 

kyl och frys, visas volym pa  kylen, 

volymen pa  frysen samt buller-

niva . 

 

 

Elektronik 

 Sta ll in datorn sa  att den ga r ner i 

vilola ge na r den inte anva nds pa  

ett tag. 

 Sta ng av datorn helt na r du a r klar 

med den fo r dagen. 

 Dra ut mobilladdaren ut kontak-

ten na r den inte anva nds. 

 Ma nga elektriska apparater drar 

mycket energi a ven na r de sta r i 

standby.  


