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EU släcker glödlamporna för energismartare alternativ 
EU har beslutat sig för att gradvis plocka bort de vanliga glödlamporna från marknaden. 
Istället ska vi använda energismartare ljuskällor som lågenergi-, halogen- eller LED-lampor.  

Vilken ljuskälla som ersätter den traditionella glödlampan är ännu oklar. Den värdiga 
ersättaren ska gärna vara fri från kvicksilver, energismart och inte alltför dyr.  
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EU designar en energismart union 
Att slösa energi är snart ett minne blott för nu tar EU krafttag mot energibovarna. 
Genom att effektivisera elektriska produkter kan EU spara energi som motsvarar elen 
som flera europeiska länder använder under ett år. 

Att glödlamporna stegvis ska plockas bort från marknaden är bara början av en rad 
förändringar medlemsländerna står inför. EU har tillsatt en Ekodesignkommitté vars uppgift 
är att jaga rätt på elektriska produkter som drar mer energi än vad de behöver.  

Regeringen har utsett Energimyndigheten till ansvarig myndighet i EU:s ekodesignfrågor. 
Deras uppdrag är att ta ställning till kraven på produkterna, lyssna till synpunkter från 
branschorganisationer och andra myndigheter, samt att informera om vad som händer inom 
Ekodesignarbetet i EU. De samarbetar bland annat med Naturvårdsverket och 
Kemikalieinspektionen 

Ännu ett påhitt från EU? 

Beslutet har väckt olika känslor hos allmänheten som undrar om detta är ytterligare ett påhitt 
från EU:s sida, precis som reglerna om formen på gurkor eller jordgubbars storlek. Men 
glödlampornas ineffektivitet har uppmärksammats på flera håll i världen. Redan 2005 
förbjöds glödlamporna i Brasilien och Venezuela eftersom de drar onödigt mycket energi. I 
Australien och på Nya Zeeland förbjuds lamporna från och med 2010 och till 2012 ska även 
Kanada göra samma sak. 

- EU är inte först ut med att ställa krav på effektivare hembelysning. Vi är inte så före 
som vi tror, säger Helen Lindqvist på Naturvårdsverket. 

Bättre digitalboxar kan stänga en kärnkraftsreaktor 

Genom att göra digitalboxarna energismartare räknar EU med att spara nio terawattimmar till 
år 2014. Nio terawattimmar är lika mycket energi som en kärnkraftsreaktor i Forsmark 
producerar ett bra år eller som krävs för att värma upp 360 000 villor i ett år.  

År 2003 beslutade riksdagen att de analoga tv-sändningarna i Sverige skulle övergå till 
digitala signaler. Det sparar plats till fler kanaler och tjänster. Övergången avslutades under 
hösten 2007 då de sista analoga sändningarna stängdes av och tv-tittarna endast kunde få in 
digitala signaler i sina tv-apparater. De äldre tv-apparaterna kan bara ta emot analoga signaler 
och behöver en digitalbox för att fånga upp de digitala signalerna. Digitalboxen gör om de 
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digitala signalerna till analoga signaler så att sändningarna kan visas i den gamla tv:n. I resten 
av Europa är denna övergång på väg så efterfrågan på digitalboxar kommer att växa.  

Fler produktkrav som sparar energi 

Efter beslutet om glödlampor har fler produktkrav röstats igenom av Ekodesignkommittén. 
Här följer några av produktgrupperna: 

31 mars - Tvätt- och diskmaskiner. 

30 mars - Kylar, frysar och tv-apparater.  

27 mars - Cirkulationspumpar. Cirkulationspumpar används i hus som värms upp genom 
varmvattenelement och värmeslingor i golvet.  

11 mars - Elmotorer.  

17 december - Standby och offmode-inställningar på elektriska produkter.  

I slutet av juni kommer även restriktioner om varmvattenberedarna.  

Produktkraven spar in energi motsvarande delar av 
EU:s totala elanvändning under ett år. Produktkraven på 
vitvaror förväntas spara in nära tio terawattimmar, 
nästan lika mycket el som Island använder under ett år. 
Kraven på tv-apparater spar nära på in Bulgariens och 
Kroatiens årliga elanvändning, runt 43 terawattimmar. 
Genom att effektivisera cirkulationspumparna spar EU 
23 terawattimmar, vilket motsvarar Irlands totala 
elanvändning. Effektiviseringen av elmotorer sparar 
energi motsvarande Sveriges totala elanvändning. 
Minimikraven på hur mycket elektriska apparater får dra i standby och offmodeläge spar 35 
terawattimmar, lika mycket el som Danmark använder under ett år. Apparater som inte är på 
men som står på standby eller offmode drar nämligen el för 6,4 miljarder euro om året inom 
EU.  

(De markerade ländernas elförbrukning per år kan sparas in) 

Eftersom att Sverige redan har en bra förutsättning att nå målen har det diskuterats om de ska 
höja ribban ytterligare för att möta en utmaning. Enligt Energimyndigheten kan Sverige 
komma att minska koldioxidutsläppen med 25 % och den förnybara energin täcka 49 % av 
marknadens behov till 2020.  
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Faktaruta: Hört från Hearing 
Ekodesignkommittén har hittills nämnt 30 produktgrupper som kommer att granskas. Den 5 
december 2008 samlades Energimyndigheten, Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen 
för att svara på frågor från branschorganisationer och andra aktörer om de kommande 
produktkraven.  

Nio av tio lågenergilampor tillverkas i Kina. Hur transporten från produktionen till 
konsumenterna ska räknas in i miljöfrågan är ännu oklar. Varför lamporna produceras så 
långt ifrån användarna kan bero på ekonomiska fördelar.  

- Än så länge har det inte funnits några krav på att folk ska använda lågenergilampor. 
Så det enda konkurrensmedlet som industrin har för att främja lågenergilamporna är 
att hålla kostnaderna nere, säger Kalle Hashmi från Energimyndigheten under mötet.  

Därför sökte de produktioner i låglöneländer för att erbjuda konsumenten ett rimligt pris.  

Enligt Kalle Hashmi råder det osäkerhet om det här är ett steg eller steget i 
produktutvecklingen. Det kanske inte är lönsamt att börja tillverka lågenergilampor i Sverige 
om en ny teknik tas fram som konkurrerar ut lågenergilampan.  

Se hela mötet på www.energimyndigheten.se

Faktaruta:  Hur ställs  krav på produkterna?  

1. Kommissionen gör en förstudie för att se hur produkten påverkar miljön. De ser över 
hela produktens liv, från tillverkning till att de slängs, i en livscykelanalys. 

2. Under ett Consultation forum samlas experter på området. Ibland får även 
branschorganisationer och andra intressenter komma till tals för att ta upp olika 
synpunkter som kan arbetas in i ett underlag till omröstningen. 

3. Ländernas representanter i Ekodesignkommittén röstar ifall förslaget ska gå igenom 
eller inte. 

4. Går det igenom omröstningen antas det av kommissionen och skrivs ner i en 
förordning eller ett direktiv som sedan ska gälla i alla medlemsländer.  

5. Efter att förordningen antagits tar det ungefär ett år innan den börjar gälla.  

En måttstock: 
1 terawattimme = 1 biljon watt (1 000 000 000) 

1 kilowattimme = 1 tusen watt 

825 gram koldioxid släpps ut per kilowattimme.   
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Hur mycket räcker 1 kilowattimme till? 

 Föna håret i 37,5 minuter 

 Värma mat i mikron i 40 minuter 

 Dammsuga i 43 minuter 

 Rosta bröd i brödrost i en timme 

 En 40 watts glödlampa lysa i 25 timmar 

 En 9 watts lågenergilampa lysa 111 timmar 

Källa: Energimyndigheten 
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90 procent av din belysningsräkning 
blir aldrig till ljus  
Nästan en fjärdedel av Svenssons elräkning går idag till att lysa upp hemmet. Endast en 
tiondel av den energi som går in i en vanlig glödlampa blir till ljus. Faktum är att våra 
glödlampor läcker som ett såll och spiller en 
massa dyrbar energi.  

Av den el som strömmar in i glödlamporna 
som lyser upp våra hem omvandlas 90 procent 
till värme och resten till ljus. På grund av 
glödlampornas energislösande karaktär har EU 
nu beslutat att stegvis plocka bort dem från 
marknaden. Från och med den första 
september i år blir det förbjudet att tillverka 
eller importera alla matta glödlampor och klara 
100 wattslampor inom EU. Nästa år vid 
samma tid möter 75 wattslamporna samma 
öde. Året därpå förbjuds 60 wattslamporna och 
år 2012 dras ridån ner för 40-, 25- och 15 
wattslamporna. Lamporna som redan finns i 
hemmen och ute i butikerna får man dock fortfarande köpa och använda. Istället för de 
lamporna ska vi i framtiden använda lågenergilampor, halogenlampor eller LED-lampor. 
Beslutet att fasa ut lamporna är en liten del av den plan som EU har för att minska 
klimatpåverkningarna. (Den första september börjar utfasningen av glödlampor) 

Vad kostar ljus? 

Hur mycket Svensson betalar för att ha lamporna tända hemma beror på hur mycket energi 
lampan drar och hur mycket den kostar att köpa. Mängden energi en lampa drar i watt brukar 
fungera som riktlinje för hur starkt lampan lyser. Lägre watt passar som mysbelysning medan 
lite högre watt passar i rum där man behöver se bra. Men energismartare lamporna lyser lika 
starkt som en vanlig lampa trots att de drar mindre watt. En vanlig 40 watts glödlampa kan 
ersättas med en niowatts lågenergilampa eller en fyrawatts LED-lampa utan att ljusstyrkan 
blir svagare. En lågenergilampa som varit tänd i 50 000 timmar kostar hushållet nästan 400 
kronor, en LED-lampa nära 600 kronor och en vanlig glödlampa över 2 300 kronor.    
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Minska växthuseffekten 

När hushållen bytt ut sina glödlampor mot energismartare alternativ ska hela Sverige ha 
minskat sin energianvändning med två terawattimmar. Det motsvarar den energi som 400 000 
hushåll använder årligen, eller som krävs för att en person ska föna håret i nästan 143 000 år. 
Minskar användningen innebär det också att vi slipper släppa ut 1 650 000 ton koldioxid i 
atmosfären.  

Faktaruta: Lampinfo 
En vanlig glödlampa håller i ungefär 1000 timmar.  

Lågenergilampor håller generellt i 10 000 timmar. De innehåller kvicksilver, ett ämne som är 
skadligt för människa och miljö. Det tar ett tag innan lågenergilampan når full ljusstyrka 
efter att man tänt den och den tappar delar av sin ljusstyrka under livstiden. 

Halogenlampor innehåller inte kvicksilver. De behåller samma ljusstyrka under hela livstiden 
och håller i ungefär 2000 timmar. De kan bli väldigt varma och öka risken för brand. 

LED-lampor (Light emitting diods) innehåller inte kvicksilver och håller upp till 50 000 
timmar. 

Faktaruta: El och växthuseffekten 
80 procent av all el som används inom EU eldas fram från olja och kol. Vid förbränningen av 
de fossila bränslena bildas mängder av koldioxid som täpper till atmosfärens möjlighet att 
skicka tillbaka solens strålar till rymden. Precis som glaset i ett växthus bidrar detta till att 
medeltemperaturen stiger och jordens levnadsförhållanden förändras.  
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Kvicksilver – skadligt men nödvändigt 
Lågenergilampor innehåller 
kvicksilver, en metall som är så 
hälsofarlig att den nu förbjuds i 
Sverige. Men genom att använda 
lågenergilampor kan vi se till att 
mindre kvicksilver hamnar ute i 
naturen.  

Från och med den 1 juni börjar nya 
regler för kvicksilveranvändning att 
gälla i Sverige, vilket gör att produkter 
som innehåller kvicksilver inte får 
tillverkas eller användas. Men vissa 
undantag har gjorts och en del produkter 
berörs inte av den nya lagen. Lågenergilampor, tv-apparater och batterier är undantag och får 
därför fortfarande innehålla kvicksilver. 

Undantag kan leda till mindre kvicksilver i naturen 

Lågenergilampor får innehålla upp till 5 mg kvicksilver per lampa. Anledningen är att 
lågenergilampor minskar vår elanvändning. En minskad elanvändning leder till att mindre 
energi behöver alstras från fossila bränslen. Enligt en rapport från FN strömmar nämligen 186 
ton kvicksilver ut i luften varje år från förbränning av olja och kol i EU. Årligen faller fyra ton 
kvicksilver ner över Sverige. Det motsvarar kvicksilvret som finns i 800 miljoner 
lågenergilampor om varje lampa uppnår maxgränsen på 5 mg. 

Faktaruta: Varför är kvicksilver skadligt? 
Kvicksilver räknas som ett farligt ämne eftersom låga doser kan ge skador på miljön och 
människors hälsa. Extra knepigt är det då kvicksilver redan strax över rumstemperatur 
omvandlas till en osynlig gas och blir svår att undvika. Efter kontakt med farliga ämnen renas 
kroppen normalt genom att urin tar med vattenlösliga ämnen ut. Kvicksilver är däremot 
fettlösligt och lagras i kroppen och kan efter långvarig exponering samlas i höga doser.  
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Tappad lågenergilampa leder inte till 
döden 
I medierna varnas det för lågenergilamporna och det kvicksilver som läcker ut när en 
lampa går i kras. Men en trasig lampa är inte lika med livsfara. 

I början av året gick Kemikalieinspektionen ut med råd om hur man beter sig då en 
lågenergilampa går sönder. Efter det började artiklar om faran med kvicksilver strömma ut ur 
tidningsredaktionerna. Men varningsropet ljuder värre än vad faran egentligen är. 

Att utsättas för kvicksilver någon gång ibland ska inte innebära några större hälsorisker. Men 
eftersom gasformigt kvicksilver lättare kan tas upp via andning och sedan lagras i kroppen bör 
det undvikas.  

- Man måste utgå från försiktighetsprincipen, att vädra istället för att sätta näsan över en 
trasig lampa, säger Helen Lindqvist på Naturvårdsverket .   

Kemikalieinspektionens råd om hur man handskas med en trasig lampa har fått stort utrymme 
i medier, där lågenergilampan framställs som ett livsfarligt tillskott i hemmet.  

- Egentligen är det ingen skillnad med alla andra elektriska produkter vi har i hemmen. 
Problemet uppstår om lågenergilamporna inte lämnas till återvinning, menar Helen 
Lindqvist.  

Slängs lamporna bland hushållssoporna finns det större risk att kvicksilvret läcker ut i 
naturen. Lämnas de till återvinning tas 
de om hand som farligt avfall. 

Färg, lösningsmedel och 
elektronikvaror är andra vanliga 
produkter i hemmen som kräver en 
särskild avfallshantering. Produkter 
med kvicksilver är heller inget nytt, 
det finns i batterier, lysrör och i vissa 
tv-apparater och även de behöver 
särskilt omhändertagande.  
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Faktaruta: När en lampa går sönder 
I en kall lågenergilampa finns kvicksilvret i flytande eller fast form. Då lampan tänds stiger 
temperaturen och kvicksilvret övergår till gasform. Kemikalieinspektionen har informerat om 
hur man ska göra då en lågenergilampa går sönder.  

För att minska risken för kvicksilverskador bör man handskas försiktigt med lampresterna. Är 
lampan varm när den går sönder ska rummet utrymmas och vädras i en halvtimme. Delarna 
ska sedan tas upp med styvt papper och en fuktig trasa och läggas i en förslutbar burk som 
märks med texten: ”kan innehålla kvicksilver från en trasig lågenergilampa”.  

Faktaruta: Vad är kvicksilver? 
Kvicksilver kan förekomma i fast-, flytande- eller gasform. Formen skiftar efter temperatur, 
vilket har gjort den till en populär beståndsdel i termometrar. Strax över rumstemperatur 
övergår delar av kvicksilvret till gasform. För varje grad som förändras så omvandlas olika 
mycket kvicksilver till gas och därför sjunker eller stiger det synliga och flytande kvicksilvret i 
termometerröret. Eftersom gasen inte syns kan man lätt urskilja hur många grader det är 
efter markeringarna längst med röret. Så hur farligt det är när en lampa går sönder är svårt 
att mäta. Rummets storlek och temperatur avgör hur hög koncentrationen är. 
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Få lampor återvinns 

 

En av fyra glödlampor lämnas direkt till återvinning. Resten samlas i en hög i hemmet 
eller slängs bland de vanliga hushållssoporna.  

Enligt statistik från El-kretsen lämnas endast 20 miljoner vanliga glödlampor till återvinning 
av de 70-80 miljoner glödlampor som säljs varje år. Hur återvinningen fungerar när det gäller 
lågenergilampor är svår att mäta. 

- Det är svårt att mäta graden av insamling på grund av lågenergilampans långa livstid. 
Det går inte att jämföra årets försäljningssiffror med mängden insamlade lampor 
eftersom de håller så länge, säger Helen Lindqvist.  

Människor åker inte och lämnar in lågenergilamporna en och en utan spar dem hemma och 
lämnar in flera samtidigt. Det försvårar ytterligare om man vill se hur många lågenergilampor 
som lämnas till återvinning.   

Det är viktigt att människor vet att lågenergilamporna ska lämnas som farligt avfall och inte 
slängas i soporna. 
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- Att ljuskällor lämnas där de hör hemma och inte i påsen med hushållssoporna är allas 
ansvar. Kommunerna informerar på olika sätt sina kommuninvånare men i slutändan 
är det gemene man som har avgörandet i sin hand, säger Ulrika Eliason på El-kretsen. 

Pant på lampor 

Sofia Arkelsten, moderat riksdagsledamot, lade i våras fram ett förslag till riksdagen om ett 
pantsystem på lågenergilamporna för att minska att kvicksilvret hamnar på villovägar. Men 
förslaget väcker tvivel. 

- Lågenergilampornas långa livstid gör att det inte är ett lika enkelt system att införa. 
Det skulle dröja flera år efter köpet innan man fick panten tillbaka, säger Helen 
Lindqvist.  

Däremot finns det andra förslag på hur man kan öka insamlingen av lågenergilampor.  

- Från naturvårdsverkets sida kan man se hur insamlingen går till och om det behövs får 
vi naturligtvis se till att underlätta för insamlingen av lågenergilampor. Då kan 
lamporna även samlas in i lampaffärer och matvarubutiker, säger Helen Lindqvist.  
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LED‐teknik kan ersätta 
glödlampan 
Förbudet mot Edisons gamla goding har fått lamptillverkarna 
att se sig om efter en ersättare att sätta i lampskärmen. Ännu 
finns inget klockrent alternativ, men utvecklingen går framåt 
och framtiden ser ljus ut.   

På nionde våningen öppnar Björn Söderström dörrarna till Electric 
Water Consults kontor. Han är vd för företaget som lanserar en 
världsrekordhållande lysteknik i Skandinavien. Företaget har 
funnits i nästan tre år och har arbetat aktivt med LED-lampor under 
det senaste året, men det är fortfarande få som vet att lamporna 
existerar.  

- Folk vet inte att LED-tekniken kommit så långt, de tror att det fortfarande handlar om 
julpynt och svagare belysning, säger Björn Söderström. 

Inne i lokalen finns en samling kartonger som skvallrar 
om att Björn Söderström och hans medarbetare är 
nyinflyttade. Glasväggar delar in lokalen i mindre rum 
och ger ett öppet intryck. Väggarna, som omringar det 
lilla kontorslandskapet, är målade i ljusblått. Utanför de 
stora fönstren strålar vårsolen över Nacka Strand. Men 
även innanför de blå betongväggarna finns känslan av att 
vara ute i vårvädret. I taket sitter nämligen ett gäng LED-
lampor som lyser med en styrka som påminner om solens 
strålar. (Taklampor med ljus som påminner om solstrålar) 

* 

På nyårsafton 1879 tändes Thomas Alva Edisons första 
funktionsdugliga glödlampa bland den hänförda 
allmänheten. Efter tusentals experiment hade han funnit en 
glödlampmodell som gav ett bättre sken än gaslamporna i 
1800-talshemmen. Trots många misslyckade försök höll 
han hoppet uppe och menade på att han upptäckt tusentals 
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sätt att inte göra en glödlampa. Sedan det årsskiftet utgjorde Edisons modell grunden till de 
glödlampor som lyser i våra hem idag, över hundra år senare.  

23 dagar innan glödlampans 130-årsdag beslutade EU att den traditionella glödlampan skulle 
försvinna från marknaden. Jakten på en funktionsduglig och effektiv lampmodell sattes 
därmed i rullning igen, med hopp om att finna en värdig ersättare. (Nu plockas Edisons gamla 
uppfinning bort)  

* 

Björn Söderströms leverantör är en av aktörerna som deltagit i jakten. Genom att utveckla 
LED-tekniken har de tagit fram en lampa som lyser lika starkt som den vanliga glödlampan 
men som samtidigt drar betydligt mindre energi. LED-lampor, eller Light Emitting Diodes 
som förkortningen står för, är en ljuskälla som länge funnits i trafikljus men som först nyligen 
kunnat användas som vanliga lampor. Tidigare lös dioderna med ett svagare ljus i regnbågens 
alla färger. Nu har de utvecklats till att lysa starkare i spektrumet mellan blått och vitt. Det 
blåare ljuset lämpar sig bland annat i kontorslokaler och butiker eftersom ljuset påminner om 
dagsljus. I hemmet passar det bättre med vitt eller gult ljus som ger en mysigare belysning.  

Kontoret består av tre rum, en lobby och ett kök. I lobbyn har Björn Söderström monterat 
LED-lampor för att kunna visa kunder hur de fungerar. Flera LED-spots lyser i taket med 
olika styrkor och färger. På en hylla i hörnet sitter lampor som passar i vanliga armaturer och 
ser ut som spotlights eller traditionella glödlampor. Alla lampor har inte plockats fram än, 
många ligger fortfarande i kartonger i väntan på att få sitta tillsammans med de andra på 
hyllan. Eftersom tekniken nyligen uppmärksammats har behovet av en demonstrationslobby 
precis dykt upp.  

I början av februari ställde de ut sina produkter 
i en monter på designmässan Northern Light 
som ägde rum på Stockholmsmässan i Älvsjö. 
Intresset var stort och många överraskades av 
att LED-lampornas ljus liknade de vanliga 
glödlampornas så mycket. En av produkterna 
som de visade upp på mässan var EcoBulb, en 
lampa som ser ut som den vanliga glödlampan 
men samtidigt är energismartare.  

- EcoBulb drar 3,8 watt men lyser lika 
starkt som en vanlig 40 watts 
glödlampa, säger Björn Söderström och 
tänder en lampa på hyllan.  
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Glaskupan reflekterar ljus från tre lysdioder som sitter på insidan. Livslängden beräknas nå 
upp till 50 000 timmar, vilket är 50 gånger längre än en glödlampa.  

Björn Söderström arbetar även på ett företag som hjälper andra företag att få ner sin 
energianvändning. De är också återförsäljare av LED-lamporna. Björn Söderström berättar att 
en McDonald´s restaurang i Åkersberga är en av deras kunder, som genom att byta belysning 
från vanliga lampor till LED-lampor minskade sin energianvändning med över 70 000 
kilowatt per år. Det är lika mycket energi som krävs för att en person ska kunna dammsuga i 
hemmet dygnet runt i sex år.  

Ett annat företag som investerat i LED-tekniken är en industri i Hallstahammar. De har ett 
varulager med metall som på grund av stöldrisken behöver videobevakas. Lokalen är ungefär 
lika stor som fem fotbollsplaner och kan med hjälp av LED-lampor lysas upp med 1500 watt. 
Björn Söderström förklarar att det med vanlig belysning skulle krävts tio gånger mer.   

Ett problem som LED-lamporna stöter på är att de är dyrare än de vanliga glödlamporna.  

- Ute i butikerna kostar en EcoBulb runt 400 kronor. Men under sin livstid kommer den 
tjäna in sitt inköpspris i sänkta elkostnader, säger Björn Söderström.  

För att det ska märkas i plånboken måste man byta en hel del av sina vanliga lampor och ha 
tålamod tills det lönar sig. Det tar nämligen ett par år innan pengarna från den sänkta 
elräkningen täckt utgifterna för de nya lamporna. Ett hushåll med 40 lampor får betala 16 000 
kronor för att byta ut alla glödlampor mot LED-lampor. När LED-lamporna varit tända i 
50 000 timmar, drygt fem och ett halvt år om lamporna är tända dygnet runt, spar hushållet 
nära 70 000 kronor i jämförelse med om de hade haft glödlampor. Priset kan svida lite mer för 
en familj som kanske hellre lägger pengarna på en semesterresa än att köpa nya lampor. Men 
priset behöver inte vara ett problem för alla. För de som har möjlighet att investera i nya 
lampor är det en smart satsning eftersom driftkostnaderna sänks när elräkningen sjunker.  

- Vi vänder oss främst till professionella kunder, som industrier och företag, säger Björn 
Söderström.  

Björn Söderström förklarar att priset på lamporna beror på att den svenska kronan står lågt i 
förhållandet till den amerikanska dollarn. Lysdioderna köps nämligen in från ett företag i 
USA som har världsrekordet på hur mycket ljus en lysdiod kan få ut per watt. Trots prislappen 
vill tillverkarna inte köpa in billigare dioder från Asien för att sänka butikspriset på lampan. 

- De ger inte lika bra ljus, säger Björn Söderström. Det gäller att få fram ett vackert ljus 
så att folk vill använda lamporna.  
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Björn Söderström demonstrerar 
skillnaden mellan dioder i olika 
prisklasser genom att tända två LED-
lampor i hyllan. Den ena har ett 
grönaktig sken medan den andra lyser i 
starkare klarvitt. 

(Lampan till höger skiner med ett vitt 
ljus medan lampan till vänster har en 
grön ton) 

Mot en vägg i lobbyn lutar en stor del av en armatur full med 
lysdioder. Det är toppen av en lyktstolpe, LED-teknikens 
gatubelysning. Lysdioderna i armaturen kan med 56 watt ersätta den 
gamla gatubelysningen på 400 watt. Jönköping, Östersund och 
Nyköping är några kommuner som idag använder sig av LED-
tekniken vid sina vägar. En fördel är att lysdioderna inte behöver 
bytas lika ofta som de gamla lamporna som sitter i gatubelysningen i 
många andra kommuner. 

- I de gamla trafikljusen byts lamporna var tredje år. 
Lysdioderna i de nya trafikljusen behöver bara bytas var tolfte 
år, säger Björn Söderström. 

(Bildtext: Här står endast toppen på gatulampan, dr alla lysdioder sitter. Jönköpings kommun 
var bland de första som installerade LED-tekniken i gatubelysningen) 

En annan fördel med LED-lamporna är att de inte blir lika varma som halogenlampor, som är 
ett annat energismart alternativ. Björn markerar det genom att sätta handen mot en tänd lampa 
i taket. Hade det varit en halogenlampa som lätt uppnår 200 grader hade han inte sett lika glad 
ut.  

- LED-lamporna har kylflänsar som leder bort värme från lampan, säger Björn 
Söderström och ler.  
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Kylflänsar är en räfflad detalj på 
lampan som håller den sval. Det 
minskar risken för brand ifall en 
armatur välter.  

(Ingen brandrisk med LED-lampor) 

 

LED-lampan är en av flera tänkbara 
ersättare till Edisons gamla 
uppfinning. Under vårsolen finns fler 
kontor med lampmodeller som visar 
hur framtidens lampa kan, eller inte 
kan, se ut.   

 

 

Hur mycket tjänar du på att byta ljuskälla? 

Om du betalar 1:- per kilowattimme och vill 
ersätta din 40 wattslampa räknar du så här: 

• Räkna för enkelhetens skull att lampan 
är tänd dygnet runt. En glödlampa håller 
runt 1000 timmar, en lågenergilampa i 
10 000 timmar och LED-lampan i 
50 000 timmar.  

• Multiplicera lampans livslängd med 
lampans effekt i watt. Då får du 
mängden energi. (Glödlampa - 40 watt, 
Lågenergilampa - 9 watt, LED  - 3,8 
watt) 

• Dela med 1000 för att få energin i 
kilowattimme 

• Tänk på att du måste lägga på kostnaden 
för en ny lampa efter livslängden gått ut.  
Ungefärligt pris finns lägst ner. 

Pris/ 
tusen 
timme 

Glödlampa Lågenergilampa LED 

1 47,25:- 78,5:- 403,8:-
2 94,5:- 87,5:- 407,6:-
50  2 362,5:- 392,5:- 590: - 
100 4725: - 785: - 1180: -
 

Pris per lampa 

Jämför med din återförsäljare vad lamporna kostar 
ute i butik. (pris/styck) 

Glödlampa 7,25:- (pris från swedoffice.com) 

Lågenergilampa 69,5:- (pris från 
belysningsdesign.se) 

LED 400:- (pris från Electric Water Consult) 
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Konsten att kissa i mörker 
Det är dags att inse att vi går mot en förändring. Precis som femöres-kolan kommer även 
lamporna stiga i pris. När EU väl tar i med hårdhandskarna för att minska klimatpåverkan 
svartnar det för ögonen hos delar av det svenska folket. Lampan tar för lång tid på sig att lysa 
efter att de tänt den, den kissnödige hinner både in och ut från toaletten innan det blivit ljust. I 
Norrland fungerar inte alla lågenergilampor superbra i 30 minusgrader. Men det gör inte 
norrlänningarna heller i bara vårjackan. Precis som marknaden erbjuder dunjackor finns 
speciella lampor anpassade för extremkyla.  

Vi borde vara tacksamma att vi ändå får behålla lamporna och svåra aktiva vanor efter att 
solen gått ner. Det är ett ganska billigt pris vi får betala i jämförelse med djuren som lever 
runt polarisarna. Jag tycker att vi kan leva med att kissa i dunkel om det räddar isbjörnarna 
från att drunkna.  

Några tips för er som inte vet hur man kissar i skenet av en lågenergilampa. 

1. Memorera var toaletten står innan du stänger dörren. 

2. Stäng sedan dörren och glöm inte att låsa. 

3. Använd nu dina instinkter och gör vad du ska.  

4. Spola och gå sedan ut samma väg du kom in.  

5. Glöm inte att släcka lampan. 
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Arbetsrapport 
Klimatfrågan har på senare år blivit väldigt aktuell och EU har nyligen satt upp miljömål för 
att minska koldioxidutsläppen. Genom att sätta minimikrav på hur mycket energi elektriska 
produkter får dra kan vi minska vår energianvändning utan att ändra våra vanor.  

EU:s beslut att stegvis plocka bort de vanliga glödlamporna har uppmärksammats i medier, 
speciellt eftersom ljuskällorna som ska ersätta lamporna antingen innehåller kvicksilver eller 
är dyra.  

   Jag vill med denna artikelserie ta upp varför EU tagit detta beslut, varför lågenergilamporna 
får innehålla kvicksilver och vilka alternativ som är på väg. Detta för att möta upp den kritik 
beslutet har fått och att ta ett steg längre än vad nyhetsrapporteringen har gjort idag. Det som 
skrivits hittills har mest återgett myndigheternas pressmeddelanden med fokus på vilka 
problem det medför. Denna artikelserie ämnar förklara att beslutet inte bara är en käpp i hjulet 
utan kan vara bland de energismartaste besluten som tagits. Det gäller bara att folk ska inse 
vikten av att källsortera och att energismarta produkter kan vara en investering. 

   Tänkt publicering är dagstidningar, som en uppföljning på de artiklar som redan skrivits. 
Eftersom att artikelserien är ganska omfattande lämpar det sig kanske bättre i en bilaga eller 
ett söndagsnummer. Målgruppen är de som inte nöjer sig med att få svar på frågan vad utan 
även vill veta varför.  

Research 

Jag började projektet med att få vetskapen om att glödlamporna skulle försvinna. Därefter 
började jag söka information på internet, i tidningar och trycksaker. Ämnet var så pass nytt att 
det inte fanns någon information i böcker.  

Genom att söka i presstext och sökmotorn Eniros artikelsök höll jag mig uppdaterad om vad 
som skrevs om beslutet. Där upptäckte jag att artiklarna som dök upp var snarlika och att 
ingen djupare research hade gjorts. Jag bestämde mig då att inte skriva ännu fler texter av den 
typen utan att ta en vinkel som inte tidigare nämnts, nämligen varför EU tagit det här beslutet.  

Vinkel, form och gestaltning 

Mina vinklar är: 

21 
 



Södertörns högskola  Anna Sundström 
Journalistik med naturvetenskap  vt 2009 
C – projekt   27 027 tecken  

 
 
 
 

- Vi kommer att spara massor av energi genom att de nya produkterna som kommer ut 
på marknaden är energismartare.  

- Det bör inte vara något problem med kvicksilvret i lågenergilamporna ifall folk lämnar 
in dem som farligt avfall. 

- Det är inte lika med livsfara om man tappar en lågenergilampa. 
- EU är inte först med beslutet. 
- Det finns andra alternativ till ljuskälla, även om de är dyrare.  
- Folk är orimligt missnöjda med beslutet. 

Texterna har främst framställts i en saklig anda. Det är en nyhetsartikel, en faktaartikel, en 
faktaspäckad nyhetsartikel, ett reportage och en krönika. För att lätta upp nyhets-, fakta- och 
den faktaspäckade nyhetsartikeln har jag lagt de torraste fakta i faktarutor. Med hjälp av 
layout ska det göras lättare att läsa och samtidigt ge läsarna som redan vet innehållet i rutorna 
en chans att hoppa över dem.  

Bilder 

Jag tyckte det var lämpligt att ha med foton på lampor. Alla utom bilden på kvicksilver och 
den vanliga glödlampan i reportaget har jag tagit själv. 

Bilden på framsidan ska symbolisera en lågenergilampa i fokus med en traditionell glödlampa 
i bakgrunden. Den ska visa att de energismarta ljuskällorna nu träder fram medan de vanliga 
glödlamporna hamnar i skymundan.  

Bilden på kvicksilver har jag tagit från Wikimedia, en bildbank med gratisbilder. 

Bilden i reportaget, på den vanliga glödlampan, har Jessica Kriström tagit.  

Fotot på skylten om hur man sorterar avfall ska visa exempel på hur informationen kan se ut 
om var man slänger olika typer av avfall.  

Bilden i artikeln ”En lysande framtid för LED-lampan” visar hur en LED-lampa som ska 
motsvara en 40 watt vanlig lampa lyser. Den ska matcha rubriken och samtidigt visa att 
tekniken kan lysa.  

Den andra bilden i samma artikel visar tre tak-spotlights med ljus från spektrumet mellan blå 
till vitt. Den som är längst bort är vitast, den i mitten gulare och den närmast kameran blåare.  

Den tredje bilden visar EcoBulb som behandlas i texten. 

Den fjärde bilden ska visa hur skenet skiljer sig mellan dyrare och billigare dioder. Tittar man 
noga så ser man att ljuset är klarare vitt från den högra lampan än den vänstra.  

Den femte bilden visar en del av en lyktstolpe med LED-teknik. 
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Den sjätte bilden visar hur kylflänsarna ser ut som gör att LED-lamporna inte blir varma. 

Etiska problem 

Det största problemet är att jag ganska tidigt bestämde mig för att jag tyckte att EU tagit ett 
bra beslut. Att det inte fanns någon ljuskälla som var fri från kvicksilver, var energismart och 
billig såg jag inte direkt som ett problem. Eftersom man fortfarande får använda lampor som 
finns på marknaden och det inte verkar vara långt kvar till en fullgod alternativ ljuskälla 
utvecklats är jag inte orolig. Därför valde jag att vinkla artiklarna till att möta upp den lucka 
som fanns mellan myndigheter och allmänhet. 

Ett annat problem jag stötte på var att beräkningen om hur mycket kvicksilver som 
förbränningen av fossila bränslen gav kom från en rapport från FN. Naturvårdsverket 
poängterade att de inte hade dubbelkollat siffrorna och ville därför inte använda sig av dem. 
Men belysningsbranschen bland andra nämnde dem friskt. De ifrågasätter inte siffrorna 
eftersom de rättfärdigar att kvicksilver används i lågenergilamporna. Jag skrev till sist med 
siffrorna med hänvisningar till rapporten så får läsaren avgöra själv om det känns rimligt. 

Artikeln om LED-lamporna ska vara opartisk, men jag var rädd för att det skulle luta mer mot 
en reklamtext. Eftersom att tekniken är ny finns det få företag som säljer LED-lampor och jag 
pratade enbart med en. Så blev det eftersom jag fick reda på att lampan fanns så sent och inte 
hann utforska den marknaden mer.  

Citatkontroll 

Redan under intervjuerna frågade jag personerna om jag fick citera dem. När jag gjort det 
skickade jag in hela texterna via mail. Jag har nu fått svar från tre av de fyra personer jag 
citerat och fått ett godkännande efter viss korrigering. Jag ändrade också vissa stycken som 
jag fått lite om bakfoten. 

Den som inte svarat hoppas jag att jag får svar från imorgon, annars får jag ringa och hetsa 
dem lite.  

Källförteckning: 

 Jag läste artiklar som dök upp i medier efter att beslutet om att fasa ut glödlamporna togs. I 
samband med dem fanns ofta möjlighet att kommentera det som skrivits. Bland allmänhetens 
kommentarer hittade jag de flesta vinklar jag grundat mina artiklar på. För att möta upp de 
åsikter allmänheten verkar ha, har jag vänt mig till tillverkare och myndigheter för att få svar 
på tal. Jag har vänt mig till de ansvariga på myndigheterna med hopp om att de har bredast 
kunskap om området. För att ta reda på hur kvicksilver fungerat letade jag upp en tjej som 
doktorerat på området och hade arbetat med det i flera år.  
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Av en tillfällighet kom jag över kontaktuppgifterna till företaget som tagit fram en riktigt bra 
LED-lampa. Jag fick tipset ifrån någon som sett lampan på designmässan Northern Light Fair, 
och bestämde mig för att kolla upp det.  

Internet: 

Energimyndigheten www.energimyndigheten.se

EIA, Energy Information Administration, internationell elanvändning 
http://www.eia.doe.gov/pub/international/iealf/table62.xls  

Naturvårdsverket www.naturvardsverket.se

Kemikalieinspektionen www.kemi.se

El-kretsen www.elkretsen.se

Sakab www.sakab.se

Electric Water Consult www.elwaco.se

Elsäkerhetsverket www.elsakerhetsvarket.se

Philips www.philips.se

Belysningsbranschen www.belysningsbranschen.se

Wikipedia www.wikipedia.se

http://www.thomasedison.com/

 Källor via samtal eller mail 

Helen Lindqvist, Naturvårdsverket. 

Ulla Falk, Kemikalieinspektionen. 

Margareta Svensson, Teknisk chef marksanering på SITA. 

Björn Söderström VD Electric Water Consult 

*Ulrika Eliason, marknadschef på El-kretsen. 

Magnus Frantzell, VD på Belysningsbranschen. 

Lovisa Blomqvist, handläggare för Ekodesign på Energimyndigheten. 

Margareta Villberg, Elsäkerhetsverket. 
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Pia Östgaard, Intertek Semko 

Stig Lombard, Philips. 

Ove Pettersson, kvalitets- och miljöansvarig på Sweden Recycling. 

Ikea 

AuraLight 

Megaman 

 

Trycksak 

Energiläget 2008, Statens Energimyndighet, 2008, Modintryckoffset 

Energiläget i siffror Energy in Sweden Facts and figures 2008, Statens Energimyndighet, 
2008, Modintryckoffset 
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