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Sammanfattning 

Sömn är viktig för kroppen och hjärnan. Sömn gör att det blir möjligt med återhämtning. När 

man sover bra på natten med en god sovmiljö klarar man lättare av stress och påfrestningar 

under dagen. Hur man skapar bekväm och hälsosam sovmiljö med mindre energianvändning 

är värt att undersökas. Studiet gjordes i form av en enkätundersökning med frågor som syftar 

på att studera individers svar på termisk miljö och luftkvalitet som skapats av de olika 

kylningsmetoderna (luftkonditionering, naturlig mekanisk ventilation, naturlig ventilation) i 

sovrumsmiljö.  

229 svar samlades inom ettårsperiod och analyserades i ett statistiskt program. svaren som 

samlades av deltagarna utdelades till olika grupper beroende på individernas ålder, kön, 

vistelse våningsnivå samt arbetsmiljö. Resultaten visar att de flesta deltagarna föredrar att 

använda luftkonditionering för ett visst antal timmar med låg temperaturinställning.	  Dock, de 

som bor på de högsta våningarna använder sig oftare av mekanisk eller naturlig ventilation. 

De som jobbar utomhus väljer att använda luftkonditionering färre timmar samt vid relativt 

höga temperaturer medan äldre människor mer sällan använder luftkonditionering. 

 

Nyckelord 

Questionnaire survey, Split air conditioner, Electrical fan, Natural ventilation 
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Abstract 

Sleep is important for the body and the brain, it gives them a chance to recover and rest. 

Sleeping well at night in a good sleeping environment helps people to handle stress more 

easily. How to create comfortable and healthy sleeping environment with less energy is worth 

exploring. The study was done in the form of a questionnaire survey with questions aimed to  

study individuals' response to thermal environment and air quality created by different cooling 

methods (air conditioning, natural mechanical ventilation, natural ventilation) in bedroom 

environment. 

229 responses gathered within a one-year period and analyzed using a statistical program. The 

responses were devided to different groups depending on individuals' age, gender, residence 

floor level and working environment. Results showed that most participants prefer to use the 

air conditioning for a certain number of hours at low temperature settings. For those living on 

high floors have an increased use of mechanical or natural ventilation. Those who work 

outdoors choose to use air conditioning in less hours and relatively high temperatures. Elderly 

respondants rarely use the air conditioning. 
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Inledning	  
  

Bakgrund 

Sömn är en viktig del av ett mänskligt liv, den hjälper med att minska tröttheten fysiskt, 

mentalt och känslomässigt. Sömnen hjälper också musklerna och hjärnan att återhämta 

sig samt den ökar kroppens motståndskraft och gör den mindre mottaglig för sjukdomar1-3. 

Man sover ca en tredjedel av dygnet. Behovet varierar beroende på vilken ålder man är i samt 

det skiljer sig åt från person till en annan. Det som är viktigare än antalet timmar man sover är 

kvalitet på sömnen4-6. En bra sovrumsmiljö är oerhört betydelsefull för en god sömnkvalitet. 

Belysning, akustiska faktorer, termiska parametrar och luftkvalitet inomhus är direkta faktorer 

som påverkar sömnen7-10. 

I Sverige används många olika typer av metoder för att värma upp inomhusluften under långa 

kalla perioder av året, såsom fjärrvärme, bergvärme och grundvattenvärme. Utöver detta 

måste en av dem olika ventilationssystem användas för att förbättra termiska parametrar och 

luftkvalitet inomhus11. I byggbranschen har det blivit vanligt att bygga med energibesparande 

ventilationssystem dvs. ventilationssystem med värmeväxlare som utnyttjar värmen i 

frånluften (från huset) för att värma upp tilluften (till huset). Denna metod är väldigt 

kostnadseffektiv och kan på lång sikt spara mycket energi och pengar12. Å andra sidan, under 

varma sommardagarna när ventilationssystemet inte kan hjälpa med att svalna temperaturen 

inomhus, kan man sänka temperaturen genom att använda sig av fläktar eller genom att öppna 

ett fönster. I tropiska länder såsom Singapore är klimatet är fuktigt och varmt under den 

största delen av året, används i princip andra metoder än de som används här i Sverige för att 

kyla och förbättra klimatet inomhus. Singapore är ett av de asiatiska länderna som ligger 

mellan Malaysia och Indonesien, med en total yta på 693 kvm och 5 400 000 invånare13. 

Landet ligger bara 1 grad norr om ekvatorn samt i närheten av havet vilket gör att det har ett 
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hett och fuktigt klimat. Temperatur varierar mellan 25-31 °C, och den relativa fuktigheten är 

70 % eller högre under långa perioder av året14. 

 De mest vanliga metoder som används i Singapore för att förbättra luft temperatur inomhus 

är luftkonditionering (AC), naturlig-mekanisk-/ mekanisk ventilation (NMV/ MV) och 

naturlig ventilation (NV). AC metoden bygger på att en luftkonditioneringsenhet placeras 

inne i rummet, den har en kompressor som fungerar med hjälp av att en gas tar bort värmen 

och samlar kondens från den luft som kyls. Principen gör att rumsluft cirkuleras utan 

blandning med utomhusluften. MV fungerar av olika typer av elektriska fläktar som höjer 

luftrörelser utan direkt luftflöde i rummet, det kan vara en liten fläkt som placeras på ett bord 

eller en större variant som kallas piedestalfläkten. Den placeras på golvet och kan rotera från 

sida till sida för att sprida luftrörelsen i rummet. MV kan också användas med öppna fönster 

för att hjälpa att dra den kalla luften inne i rummet, då kallas den för NMV. NV-metoden kan 

förverkligas genom att öppna ett fönster i rummet. Naturligtvis kombineras inte denna metod 

med AC metoden eftersom kan den konditionerade luften blåses ut genom de öppna fönstren 

vilket i sin tur kan leda till stor energiförlust. 

Ett stort antal höga bostadshus byggdes av The Housing Development Board (HDB) i 

Singapore. HDB är en bostadsmyndighet som grundades 1960 för att lösa problemet med 

bostadsbrist och idag är det den största leverantören av allmännyttiga bostäder i Singapore15. 

NMV var den huvudkylningsmetoden i de höga bostadshusen. Nuförtiden har AC metoden, 

med användning av split system och luftkonditioneringsapparat, tagit över och blivit väldigt 

populära i Singapore. AC metoden kan ge bättre luftkvalité men den kräver mer elenergi i 

jämförelse med MV- metoden. Den allra billigaste metoden är NV som självklart är utan 

energiförbrukning, men kan användas bara i den korta svala perioden under året. Andra 

nackdelar med denna metod är att den är beroende av fönsterplaceringen i huset, vindriktning, 

samt byggnadshöjden16. 



	   8	  

Tidigare studier har fokuserat på användarens beteende och kontrollstrategier för att spara 

energi hemma samt energianvändning gällande luftkonditioneringsaggregat för 

bostadshusen17-19. Undersökningar av den termiska miljön och luftkvalitet i sovrum på natten 

under sömnen var begränsade. Inverkan av reducerat luftflöde på inomhusmiljön och dess 

relation till sjuka hus-symtom (SBS) har undersöktes i Sverige20. En studie angående 

utvärdering av AC och NV i sovrummet har också gjorts med hänsyn till termisk komfort och 

luftkvalitetsfrågor i Singapore21. Studier om utveckling av strategier för luftkonditionering i 

sovrummet i de tropiska länderna har också genomförts i Hongkong22. 

Detta projekt är en fortsättning av en tidigare studie som genomfördes efter en 

enkätundersökning som samlades mellan juni 2013 och maj 201423. Undersökningen 

studerade effekten av olika kylningsmetoder på sovrumsmiljö i ett flervåningshus. Val av den 

lämpligaste kylningsmetoden kan ge betydande effekter på den totala energianvändningen i 

bostadslägenheter. För att få en bättre bild om kylningsstrategier för sovrumsmiljö, var det 

nödvändigt att: 

•  Analysera informationen som samlades av enkätundersökningen. 

• Studera och bearbeta materialet för att utveckla en större redovisning av det tidigare 

arbetet. 

• Göra ett försök att tillämpa användning av de metoderna här i Sverige. 

Syfte och mål 
Syftet med denna studie är att undersöka hur man skapar en bekväm och hälsosam sovmiljö 

med så lite energianvändning som möjligt. Målet kan nås genom att jämföra tre olika 

kylningsmetoder och undersöka mänskliga reaktioner på termisk miljö och luftkvalitet som 

skapats av de olika kylningsmetoderna. Samtidigt ska andra faktorer som sängkläder och 

sovplaggsanvändning undersökas. 
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Avgränsningar  

Antalet äldre och arbetare utomhus är relativt litet. Därför anses undersökningen begränsad 

när det gäller representation av de kategorierna.  
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Genomförande/Metod 
 

Vid hantering av större mängder information av personer som kan vara utspridda geografiskt, 

kan en enkätundersökning vara ett bättre alternativ jämfört med intervju- metoden. Metoden 

kan dessutom vara mer kostnadseffektiv samt tidsbesparande. Av de anledningarna 

genomfördes en enkätundersökning mellan juni 2013 och maj 2014. Antal enkäter som 

delades ut var 300 och de enkäter som samlades var 229 st. En del av frågeformulären 

mejlades ut för de som kan använda dator medan resten skickades via post. 

Mer än 90 % av deltagarna i denna undersökning bor i HDB byggnader, medan övriga bor i 

andelslägenheter. Andelslägenheter är ofta ett samägande i ett flerbostadshus utan att 

bostadsrättsförening bildas. Dessa kan ha en del gemensamma faciliteter såsom gemensamma 

lokaler, tennisbanor, gemensamma simbassänger, gym osv. Ingen av deltagarna bor i villa. 

Frågeformuläret är uppdelat i fyra delar. Den första delen innehåller grundläggande frågor vad 

gäller personliga och livs vanors information som deltagarens ålder, vikt, längd och 

arbetsmiljö. De andra tre delarna innefattar frågor om användarens beteende vid användning 

av olika kylningsmetoder (AC, NMV, NV) samt om termiska miljön i sovrummet. De delarna 

omfattar mer detaljerande frågor gällande; sängkläder och sovplagg, vilken kylningsmetod 

som används (AC, NMV, NV) samt användningstid, termisk miljö under sömnen, luftkvalitet 

under sömnen samt ljudmiljö under sömnen (ljud från luftkonditionering, fläkt eller trafik).  

Svarsfrekvensen dvs. antalet erhållna svar i förhållande till antalet möjliga svar är 76.3%. Den 

statiska analysen utfördes med statistikprogrammet R (version 2.15.1) för att underlätta 

hantering och beräkningsgången. 
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Resultat 
Resultatet av denna studie baserad på de 229 st. erhållna svar. 49,8% av deltagna är män och 

50,2% är kvinnor, med ålder varierande mellan 16-65 år, och en blandning av studenter, 

anställda och annat. Mer grundläggande data om deltagarna visas i tabell 1.  

Tabell 1. Deltagarnas grundläggande information. 

Kön Antal Ålder Längd (m) Vikt(kg) BMIb 

Man 114 36 ± 13a 1.74 ± 0.05 73.2 ± 6.7 24.2 ± 1.6 

Kvinna 115 37 ± 14 1.62 ± 0.04 51.9 ± 5.2 19.7 ± 1.4 

Tot. 229 37 ± 13 1.68 ± 0.08 62.4 ± 12.2 21.9 ± 2.7 

a Standardavvikelse. 
b Kroppsmasseindex 

15 st. av deltagarna jobbar utomhus och resten jobbar inomhus med användning av AC. Mer 

information om deltagarnas ålder, kön, arbetsmiljö samt vistelsens våningsnivå vissas i 

figur 1. 

 

Figur 1. Andel deltagarnas kön, ålder, arbetsmiljö och vistelses våningsnivå 
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Användning av AC  

I den torra perioden av året som varierar mellan 3 till 6 månader, med det varma vädret, med 

mindre vind och nederbörd utomhus, föredrar 64 % av deltagarna att använda AC under 

sömnen. Detta visas i figur 2. 

 

Figur 2. Andel av antalet månader vid användning av AC under sömnen. 

Ingen signifikant skillnad gällande användningsmånader av AC mellan män och kvinnor 

under sömnen kunde ses. Detta vissas i figur 3a. Det som också är lätt att noteras är att 

deltagarna som är mellan 16 till 25 år använder AC betydligt mer än de äldre grupperna. Ca 

80 % av grupperna över 45 år föredrar att använda AC mindre än 4 månader. Däremot är det 

bara 7 % av deltagarna i grupp 16 år till 25 väljer använda AC mindre än 4 månader (figur 

3b). 41 % av deltagarna i ålder mellan 16 till 25 använder AC mer än 6 månader. Denna andel 

blir mindre ju äldre deltagarna är. 
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(a)                                                                      (b) 

 

(c)                                                                      (d) 

 

Figur 3. Andel av antal månader med användning av AC under sömnen för deltagarna med 

olika kön, ålder, vistelse våningsnivå samt arbetsmiljö. 

Gällande användning av AC beroende på vistelse våningsnivå visar resultatet att de som bor 

på de högsta våningarna föredrar att använda AC under sömnen mindre antal månader än de 

som bor i lägra våningar (figur 3c). Mer än 60 % av deltagarna som bor i våning 15 och 

högre, väljer använda AC mindre än 4 månader. Dessutom föredrar deltagarna som bor lägre 

än våning 10 att använda AC mer än 4 månader i året, och mindre än hälften av de som bor 

lägre än våning 5 väljer att använda AC mer än 6 månader under ett år. 
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Det som resultatet också har visat är att hälften av deltagarna som jobbar inomhus med 

användning av luftkonditionering använder AC under sömnen för mer än 4 månader (figur 

3d). För de som jobbar utomhus under dagen väljer att använda AC mindre antal månader 

under sömnen än de som jobbar inomhus.  

Nedan presenteras samma resultat med visning av medianvärdet med hjälp av en boxplot 

diagram. Enligt det som visas i figur 4a, är skillnaden i medianvärdet mellan män och kvinnor 

inte stor, trots att medianvärdet för kvinnor är lite högre än män. Kvinnor väljer använda AC 

mindre antal månader än män. 

 

(a)                                                                       (b) 

 

(c)                                                                       (d) 

Figur 4. Boxplot diagram för antalet månader med användning av AC under sömnen, 

beroende på kön, ålder, våningsnivå samt arbetsmiljö.  

Skillnaden i medianvärdet, för användning av AC under sömnen, syns tydligt när det gäller 

ökning av deltagarens åldersgrupper, då mediantalet minskar från 6 (åldersgrupp16-25) till 3 

månader (åldersgrupp 56-65). Detta vissas i figur 4b. Samma sak är för ökning av våningsnivå 
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där mediantalet minskar från 6 (våning 01-05) till 4 (våningar högre än 20), (figur 4c). 

Medianvärdets skillnad syns också tydligt för de utomhusarbetare och inomhusjobbare, där 

mediantalet minskar från 5 månader för inomhusjobbare till 2 månader för de som arbetar 

utomhus. 

Ca 40 % deltagarnas använder AC mer än 6 timmar under natten (figur 5). 

 

Figur 5. Andel antal timmars användning av AC under sömnen. 

Enligt figur 6a. är andel kvinnor som tenderar att använda AC 1-2 timmar större än den för 

män. Däremot är andelen män som väljer använda AC mer än 6 timmar större än den för 

kvinnor. Figur 6b visar att deltagarna i ålder 56-65, väljer använda AC endast 1-2 timmar 

medan de sover. Medan mer än 60 % av deltagarna i åldersgrupp 16-25, föredrar att använda 

AC mer än 6 timmar under natten. 
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(a)                                                                 (b) 

 

(c)                                                                  (d) 

 

Figur 6. Andel av antal sömntimmar med användning av AC för deltagarna med olika kön, 

ålder, våningsnivå samt arbetsmiljö. 

Ca 40 % av de som bor högre än den 15:e våningen väljer att använda AC 1-2 timmar, samt 

ungefär 20 % av dem föredrar att använda den mer än 6 timmar. För de som bor i lägre än den 

5:e våningen väljer mer än 50 % att använda AC mer än 6 timmar under natten (figur 6c).  

Enligt figur 6d. syns det att ca hälften av utomhus arbetare tenderar att använda AC för 1-2 

timmar medan de sover, samtidigt väljer resten att använda AC för 3-4 timmar. Ingen av de 

15 st. utomhus arbetare föredrar att använda AC mer än 4 timmar under natten. Mer än 40 % 

av inomhus jobbare använder AC mer än 6 timmar under natten. 
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Användning av NMV, MV och NV 

NMV metoden användas vanligen under övergång från en säsong till en annan och under 

regnperioden också. Figur 7 visar att 87 % av deltagarna väljer att använda denna metod för 

mindre än 4 månader. MV metoden används för att höja luftrörelse med hjälp av elektriska 

fläktar under samma användnings perioder som NMV. NV kan skapas genom att öppna ett 

fönster då kan utomhus luften blandas med inomhus. Inverkan på kön, ålder, våningsnivå och 

arbetsmiljö är inte tydliga. 

 

Figur 7. Andel antal månader med användning av NMV under sömnen. 

I figur 8 nedan visas att ca 60 % av deltagarna använder NMV metoden mer än 6 timmar. Det 

är ingen tydlig skillnad mellan män och kvinnor vad gäller användning av denna metod (Figur 

9a). Figur 9b visar att mer än 65 % av ungdomarna (16-25 år) väljer använda NMV mer än 6 

timmar medan de sover. Dessutom resultatet visar att endast 40 % av åldersgrupp 56-65, 

föredrar att använda NMV metoden mer än 6 timmar under natten. Andel användning av 

NMV metoden minskar då åldersgrupper ökar.  
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Figur 8. Andel antal deltagare som använder NMV metoden under sömnen. 

 

(a)                                                                 (b) 

 

(c)                                                                 (d) 

Figur 9. Andel antal användningstimmar med användning av NMV metoden för deltagarnas 

olika kön, ålder, våningsnivå samt arbetsmiljö. 

3 to 4 hours 

5 to 6 hours 

1 to 2 hours 

above 6 hours 



	   19	  

Gällande användning av NMV beroende på våningsnivå, så visar resultaten att ju lägre 

våningsnivå individen bor på desto större blir önskan om användning av denna metod.  Mer 

än 80 % av deltagarna som bor under den 5:e våningen föredrar att använda NMV mer än 6 

månader. Och denna andel minskar till mindre än 40 % för de som bor högre än den 20:e 

våningen (figur 9c). För utomhus arbetare är det 20 % av dem som väljer använda NMV 

under natten, medan mer än 60 % av inomhus jobbare gör det (figur 9d). 

 

Figur 10. Andel antal deltagare som använder NV metoden under sömnen. 

Figur 10, visar att mer än 60 % av individer som deltog i undersökningen föredrar att använda 

NV mindre än 4 månader. Denna metod används under regnperioden samt under den svala 

säsongen med bris. Denna metod som inte kräver någon energi tillför dessutom den svala 

friska luften från utemiljön till inomhus. Den hjälper också att späda ut föroreningar, 

exempelvis CO2. Metoden skapas enkelt genom att öppna ett fönster. Inverkan på 

individernas kön, ålder, våningsnivå samt arbetsmiljö är inte tydliga.  
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Sängkläder och sovplagg 

Gällande sängkläder och användning av olika kylningsmetoder (AC, NMV, NV), visar 

resultatet att ca 80 % av individerna inte använder sängtäcket medan de öppnar fönstret, alltså 

NV metoden. Däremot drar 85 % sängtäcket på sig vid användning av AC (Figur 11a). 

Sängtäcket kan vara antingen filt eller täcke. För sovplagg finns det ingen tydlig skillnad vid 

användning av de olika kylningsmetoderna (Figur 11b). Mer än 80 % av deltagarna bär 

sovplagg på sig antigen fullslip eller halv slip medan de sover.  

 

(a) (b) 

Figur 11. Andel användning av sängkläder och sovplagg under olika kylningsmetoder (AC, 

NMV, NV). 

Inomhus termiska miljö 

Mer än 50 % av deltagarna väljer att ställa in låg temperatur (lägre än 24° C) vid användning 

av AC (figur 12). 10 % av individerna föredrar att ställa in temperatur på mer än 26° C och 4 

% av dem väljer att ha inställningen på mindre än 20° C. 
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Figur 12. Andel deltagarens val av temperatur under sömnen. 

Resultatet visar att det inte finns uppenbara skillnader mellan män och kvinnor när det gäller 

inställning av AC temperatur samt inga tydliga skillnader gällande vilken våningsnivå man 

bor i. Däremot finns det skillnader mellan unga och äldre deltagare. För de individer som är 

äldre än 45 år gammal, väljer mer än 60 % av dem att ställa in temperatur mer än 24° C (Figur 

13a) och ca 20 % av dem ställer in temperatur mer än 26° C. Å andra sidan väljer ingen av 

individerna i ungdomsgruppen (under 25 år gammal) att ställa in AC temperatur mer än 

26° C. För deltagarna som jobbar utomhus under dagtiden, föredrar ingen av de att ställa AC 

temperaturen mindre än 24° C (Figur 13b). 

 

(a)                                                                    (b) 

Figur 13. Andel inställning av AC temperatur under sömnen för individer i olika 
åldersgrupper samt arbetsmiljö.  
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Mer än 60 % av dem som sover med användning av AC samt 57 % av dem som använder 

NMV metoden, vaknar inte medan de sover (Figur 14). Mer än 45 % av dem som använder 

NV metoden, vaknar ur sömnen pga. hög temperatur medan ungefär lika många inte vaknar. 

 

 Figur 14. Andel vaknande under sömnen vid användning olika kylningsmetoder. 

 

Ventilation och luftkvalitet inomhus 

Resultatet av enkätundersökning visar att mer än 75 % av de individer som deltog i 

undersökningen känner nästäppa vid användning av AC metoden medan de sover (Figur 15.). 

Skillnaden är betydligt större vid användning av antingen NMV eller NV, då resultatet visar 

att endast 10 % av deltagarna känner att det är obehagligt och kvalmigt. Övriga individer 

känner sig fräscha.  
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Figur 15. Inomhusluftens kvalité vid användning av olika kylningsmetoder. 

Omgivningsbuller 

Ca 90 % av individerna som använder NV metoden tycker att de upplever trafikbuller medan 

de sover, medan endast 30 % av de som använder AC upplever detta buller. Mer än 75 % av 

deltagarna som använder NMV tycker att de blir störda av fläktljud medan de sover. 

Dessutom är det mindre än 30 % av individer som upplever störningar från AC aggregatet 

(Figur 16.).  

 

Figur 16. Andel form av buller vid användning av olika kylningsmetoder. 
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Diskussion 
	  

Resultaten av denna enkätundersökning visar att majoriteten föredrar att använda 

luftkonditioneringsapparater mellan 3 till 6 månader under året, på grund av den varma och 

torra säsongen i Singapore. Luftkonditioneringsapparater skapar god komfort och renare 

inomhusmiljö, dessutom en behaglig luftrörelse i den önskade temperaturen med mindre 

ljudstörningar från själva apparaten. 

Majoriteten väljer att använda NMV eller NV för mindre än 4 månader under året. Denna 

period kan omfatta övergångssäsonger samt regnperioder då vindhastigheten stiger.  

Undersökningen visar att ett flertal deltagare väljer att använda AC eller NMV mer än 

6 timmar under vissa månader av året. Vid användning av AC metoden föredrar majoriteten 

att ställa in temperaturen mellan 22- 26° C. Deltagarna som är äldre än 45 år föredrar att ställa 

in temperaturen på mer än 26° C i mindre än 4 månader, medan däremot ingen i 

ungdomsgruppen väljer att göra det. Man noterar en tydlig skillnad på antalet 

användningstimmar och inställning på temperatur ju äldre individen är. En orsak till detta kan 

vara att äldre människor ofta har sämre blodcirkulation vilket gör att de fryser lättare än unga. 

Av samma anledning föredrar unga individer att använda NMV metoden under hela natten, en 

metod som minskar med stigande ålder. Gällande användningsperioder märker man att NMV 

eller NV används i längre perioder än AC hos äldre åldersgrupper. I Sverige rekommenderar 

socialstyrelsen att ställa in inomhustemperaturen till 22-23° C som standard 

inomhustemperatur i äldreboenden vilket är något högre än det i vanliga flerbostadshus 

(20° C). 

Ca 25 % av AC användare vaknar under natten pga. den låga temperaturen, medan ca 18 % 

upplever detta vid användning av NMV metoden. Mer än 45 % av deltagare vaknar medan de 

sover pga. den höga temperaturen i sovrummet vid användning av NV metoden. Dålig sömn 
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eller uppvaknande under natten som ett resultat av dålig sov miljö kan medföra till en rad 

hälsoproblem såsom högt blodtryck, hjärt- och kärlsjukdomar, övervikt samt för tidigt 

åldrande. Dessutom kan uppvaknande pga. kall sovrumsmiljö medföra köldstress som har mer 

negativa effekter på sömnkvalitet än värmestress som uppkommer vid användning av NV 

metod. 

Ca 90 % av deltagarna som använder AC medan de sover, väljer att täcka sig med antingen ett 

täcke eller en filt. Anledningen till varför man gör det skulle kunna vara att man känner sig 

kall om hela kroppen när man är under djupsömn, till skillnad från det när man är vaken då är 

man mer fysiskt aktiv samt har högre ämnesomsättning. Det skulle vara mer ekonomiskt och 

ekologiskt hållbart att man höjer lite på sovrumstemperaturen eller minskar på antalet 

användningstimmar. Då minskar man antalet uppvaknanden under sömnen samtidigt som 

man minskar energiförbrukningen. 

90 % av deltagarna tycker att det är fräscht med att använda NMV metoden samt ca 60 % av 

dem väljer använda metoden under 3- 4 månader för att höja luftrörelse och skapa bättre 

sovmiljö. Fler fördelar med att använda en fläkt, är att den hjälper till med att ta bort damm, 

bakterier, rök och odör. Nuförtiden har användning av fläkt blivit mer populärt i Sverige för 

att skapa bättre inomhusmiljö under de varma sommardagarna. Mer än 50 % av 

enkätdeltagarna tycker att fläktens buller stör under sömnen. Att använda en energisnål fläkt 

med en god ljuddämpare skulle därför kunna vara en effektiv samt ekonomiskt hållbar 

lösning. 

Personer som bor i de höga våningarna föredrar att använda AC mindre antal månader samt 

mindre antal timmar per natt jämfört med de som bor i låga våningar. Mer än 60 % av 

deltagarna som bor högre än den 15:e våningen använder AC mindre än 4 månader per år och 

mindre än 4 timmar varje natt, medan ca 55 % av dem som bor under den 5:e våningen 
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använder luftkonditionering i mer än 6 timmar medan de sover. En anledning för det kan vara 

att vindhastigheten ökar ju högre upp från marken man kommer. De kanske väljer att öppna 

ett fönster (NV- metoden) istället. Dessutom upplever man inte samma trafikbuller som man 

utsätts för i de låga våningarna. I Sverige används NV metoden under varma sommardagar för 

att öka luftrörelse inomhus. I vissa lokaler förstör man då ventilationen, särskilt om 

ventilationsaggregatet är utrustat för att sänka inomhustemperaturen. Då gör 

kylningsaggregatet ingen nytta och leder alltså bara till onödig elförbrukning. 

Resultatet visar att de 15 st. utomhusarbetarna vill ha varm inomhusmiljö, de använder AC i 

mindre månader under året, samt i mindre antal timmar per natt. En anledning till detta skulle 

kunna vara att de jobbar en stor del av dagen i ett varmt och torrt väder vilket kan leda till att 

kroppen kan anpassa sig till att tåla varma miljöer. 

Slutsats  

Mer än 64 % av deltagarna i undersökningen föredrar att använda AC som kylningsmetod 

mellan 3 till 6 månader pga. den varma och torra perioden under året (från mars till augusti). 

Majoriteten väljer använda NMV- eller NV metoden mindre än 4 månader, framför allt under 

övergångssäsonger (februari- mars och augusti- september). 

 54 % av deltagarna ställer låga temperatur (mindre än 24° C) vid användning av AC. En 

större andel av de yngre föredrar att göra det. Ca 90 % av deltagarna använder sovplagg och 

sängtäcke för att minska den kalla känslan. Det skulle naturligtvis vara mer hållbart att ställa 

in rätt temperatur eftersom man då minskar energiförbrukningen och dessutom undviker man 

den obehagliga känslan som leder till uppvaknande under natten. 

NMV metoden kan höja luftrörelse inomhus genom att använda en fläkt, som bör väljas 

energisnål samt med en god ljuddämpare. Fläktanvändning med ett öppet fönster förbättrar 

inomhusmiljö genom att tillföra frisk luft och avlägsna föroreningar.  
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Äldre personer, de som bor i höga våningar samt de som jobbar utomhus under dagtiden, 

använder AC mindre månader per år, mindre timmar per natt och med högre temperatur. De 

använder dessutom NMV eller NV under längre tid än vad de andra grupperna gör.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	   28	  

 Referenslista 
 

1-http://www.1177.se/Sormland/Tema/Halsa/Somn/Somn/ Läst: 2015-03-29. 

2- http://www.folkhalsan.fi/startsida/Var-verksamhet/Ma-bra/Somn--avslappning/Somn/ Läst: 

2015-04-06. 

3- Cuellar NG, Ratcliffe SJ, Chien D. Effects of depression on sleep quality, fatigue, and 

sleepiness in persons with restless legs syndrome. J Am Psychiatr Nurses Assoc 2006; 12(5): 

262-271.  

4- http://www.halsosidorna.se/Somn.htm Läst: 2015-04-09. 

5- Dawson D, Campbell SS. Time exposure to bright light improves sleep and alertness 

during simulated night shifts. J Sleep Res Sleep Med 1991; 14(6): 511-516.  

6- Muzet A. Environmental noise, sleep and health. Sleep Med Rev 2007; 11(2): 135-142. 

7- Haskell EH, Palca JW, Walker JW, Berger RJ and Heller HC. The effects of high and low 

ambient temperatures on human sleep stages. Electromyogr Clin Neurophysiol 1981; 51(5): 

494-501. 

8- Muzet A, Libert JP, Candas V. Ambient temperature and human sleep. Experientia 1984; 

40(5): 425-429. 

9- Okamoto-Mizuno K, Mizuno K, Michie S, Maeda A and Lizuka S. Effects of humid heat 

exposure on human sleep stages and body temperature. Sleep 1999; 22(6): 767-773. 

10- Tsuzuki K, Okamoto-Mizuno K, Mizuno K, and Iwaki T. Effects of airflow on body 

temperatures and sleep stages in a warm humid climate. Int J Biometeorol 2008; 52(4): 261-

270. 



	   29	  

11-Dahlblom Mats, Warfvinge Catar. Projektering av VVS-installationer. 2010 

12- https://www.energimyndigheten.se/Hushall/Varmvatten-och-ventilation/Ventilation/FTX-

system/ Läst: 2015-04-06. 

13- http://www.landguiden.se/lander/asien/singapore Läst: 2015-05-03. 

14- Chia LS and Foong SF. Climate and Weather, the Biophysical Environment of Singapore. 

Singapore University Press and the Geography Teachers' Association of Singapore, 

Singapore, 1991. 

15- https://www.hdb.gov.sg/ Läst: 2015-05-03. 

16-Sekhar SC and Goh SE. Thermal comfort and IAQ characteristics of 

naturally/mechanically ventilated and air-conditioned bedrooms in a hot and humid climate. 

Build Environ 2011; 46(10): 1905-1916.  

17- Seligman C, Darley JM and Becker LJ. Behavioral approaches to residential energy 

conservation. Energ Buildings 1978; 1(3): 325-337. 

18- Kempton W. “I always turn it on super”: user decisions about when and how to operate 

room air conditioners. Energ Buildings 1992; 18(3-4): 177-191. 

19- Lutzenhiser L. A question of control: alternative patterns of room air-conditioner use. 

Energ Buildings 1992; 18 (3-4): 193-200. 

20- Engvall K, Wickman P and Norbäck D. Sick building syndrome and perceived indoor 

environment in relation to energy saving by reduced ventilation flow during heating season: a 

1 year intervention study in dwellings. Indoor Air 2005; 15(2): 120-126. 



	   30	  

21- Wong NH and Huang B. Comparative study of the indoor air quality of naturally 

ventilated and air-conditioned bedrooms of residential buildings in Singapore. Build Environ 

2004; 39(9): 1115-1123. 

22- Lin ZP and Deng SM. A questionnaire survey on sleeping thermal environment and 

bedroom air conditioning in high-rise residences in Hong Kong. Energ Buildings 2006; 

38(11): 1302-1307. 

23-‐	  A questionnaire survey on sleeping environment conditioned by different cooling modes 

in multistory residential buildings of Singapore. 2014. 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	   31	  

Bilagor 
	  

Questionnaire	  Survey	  on	  thermal	  sleeping	  environment	  in	  naturally/mechanically	  
ventilated	  or	  air	  conditioned	  bedrooms	  in	  Singapore	  

	  

Part	  1:	  

Age:	  	  	  	  	  

Gender:	  Female Male	   	  

Height	  (m):	  	  	  	  	  

Weight	  (Kg):	  	  	  	  	  

How	  many	  years	  have	  you	  stayed	  in	  Singapore	  or	  other	  tropical	  countries?	  	  	  	  	  

Which	  floor	  are	  you	  living	  in?	  	  	  	  	  	  

Is	  your	  bedroom	  closed	  to	  expressway?	  Yes	   	  No	   	  

Does	  your	  bedroom	  have	  the	  following	  devices?	  	  

Air	  conditioner	   	  	  	  	  	  

Electrical	  fan	  (stand	  fan,	  desk	  fan,	  ceiling	  fan,	  etc)	   	  

All	   	  

None	   	  

Do	  you	  work	  outdoors	  in	  daytime	  such	  as	  working	  in	  hawker	  centers?	  Yes	   No	   	  

Part	  2:	  

How	  many	  months	  do	  you	  use	  your	  air	  conditioner	  in	  your	  bedroom	  for	  sleeping	  within	  one	  
year?	  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 	  

In	  the	  month	  you	  use	  air	  conditioner,	  do	  you	  leave	  it	  on	  throughout	  the	  duration	  of	  your	  
sleep?	  

Yes No ,	  just	  	  	  	  hours	  	  

Do	  you	  have	  the	  same	  opinion	  as	  others	  sharing	  a	  bedroom	  in	  your	  family	  on	  turning	  the	  air	  
conditioner	  on?	  



	   32	  

Yes No 	  	  	  	  	  

What	  is	  the	  bedroom	  temperature	  you	  would	  like	  to	  maintain	  when	  you	  sleep?	  

Lower	  than	  20℃ 	  

20℃-‐22℃ 	  

22℃-‐24℃ 	  

24℃-‐26℃ 	  

26℃-‐28℃ 	  

28℃-‐30℃ 	  

30℃-‐32℃  

Higher	  than	  32℃  

Do	  you	  have	  the	  same	  opinion	  as	  others	  sharing	  a	  bedroom	  in	  your	  family	  on	  indoor	  air	  
temperature	  maintained	  in	  the	  bedroom?	  

Yes No 	  	  	  	  

Do	  you	  have	  any	  experience	  of	  waking	  up	  at	  mid-‐night	  because	  of	  thermal	  discomfort	  when	  
your	  bedroom	  air	  conditioner	  is	  turned	  on?	  

No 	  

Yes,	  sometimes	  because	  bedroom	  air	  temperature	  maintained	  was	  high 	  

Yes,	  sometimes	  because	  bedroom	  air	  temperature	  maintained	  was	  low 	  

Yes,	  very	  often	  because	  sometimes	  feel	  hot	  and	  sometimes	  feel	  cold 	  	  

What	  kind	  of	  clothing	  do	  you	  wear	  during	  sleep	  with	  air	  conditioner	  turned	  on?	  

Sleepwear	  (full	  slip) 	  

Men’s	  briefs/panties	  and	  half	  slip 	  

Men’s	  briefs/panties 	  

Others,	  such	  as	  naked 	  

Do	  you	  use	  any	  bedcovers	  during	  sleep	  with	  air	  conditioner	  turned	  on?	  

No 	  
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Yes,	  cover	  with	  quilt	  (	  	  	  	  Kg) 	  	  

Yes,	  cover	  with	  blanket 	  

Yes,	  cover	  with	  something	  else	  such	  as	  	  	  	  	   	  

Can	  you	  feel	  airflow	  from	  air	  conditioner	  when	  you	  lie	  down	  on	  your	  bed?	  

No 	  

Yes,	  I	  can	  feel	  low	  air	  flow 	  

Yes,	  I	  can	  feel	  medium	  air	  flow 	  

Yes,	  I	  can	  feel	  high	  air	  flow 	  

Do	  you	  like	  the	  air	  flow	  from	  air	  conditioner	  when	  you	  lie	  down	  on	  your	  bed?	  

No 	  

Yes 	  

Doesn’t	  matter 	  

Do	  you	  feel	  any	  stuff	  because	  of	  poor	  indoor	  air	  quality	  when	  air	  conditioner	  is	  turned	  on	  in	  
your	  bedroom?	  

No 	  

Yes 	  

Do	  you	  have	  any	  experience	  of	  waking	  up	  at	  mid-‐night	  because	  of	  poor	  indoor	  air	  quality	  
during	  your	  sleep	  with	  air	  conditioner	  is	  turned	  on	  in	  your	  bedroom?	  

No 	  

Yes,	  sometimes 	  

Yes,	  very	  often 	  

Do	  you	  use	  any	  ventilation	  method	  during	  your	  sleep	  with	  air	  conditioner	  turned	  on	  in	  your	  
bedroom?	  

No 	  

Yes,	  open	  door	  a	  little 	  

Yes,	  open	  window	  a	  little 	  

Yes,	  other	  methods	  such	  as	  	  	  	   	  
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Do	  you	  think	  that	  bedroom	  air	  conditioner	  could	  help	  improve	  your	  sleeping	  quality?	  

No 	  

Yes,	  a	  little	  help 	  

Yes,	  some	  help 	  

Yes,	  much	  help 	  

Do	  you	  think	  the	  noise	  of	  operating	  air	  conditioner	  has	  any	  influence	  on	  your	  sleeping	  
quality	  during	  your	  sleep?	  

No	  influence	  at	  all 	  

Yes,	  a	  little	  influence 	  

Yes,	  some	  influence 	  

Yes,	  much	  influence 	  

Which	  of	  the	  following	  noise	  is	  highest	  during	  your	  sleep?	  

Noise	  of	  bedroom	  air	  conditioner 	  

Traffic	  noise 	  

Others	  such	  as	  	  	  	  	  

	  

Part	  3:	  

How	  many	  months	  do	  you	  use	  your	  electrical	  fan	  in	  your	  bedroom	  for	  sleeping	  within	  one	  
year?	  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 	  

In	  the	  month	  you	  use	  electrical	  fan,	  do	  you	  leave	  it	  on	  throughout	  the	  duration	  of	  your	  
sleep?	  

Yes No ,	  just	  	  	  	  hours	  

In	  the	  month	  you	  use	  electrical	  fan,	  which	  air	  movement	  velocity	  do	  you	  choose	  in	  your	  
electrical	  fan	  during	  sleep?	  

High	  velocity 	  

Medium	  velocity 	  

Low	  velocity 	  
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In	  the	  month	  you	  use	  electrical	  fan,	  which	  setting	  do	  you	  choose	  in	  your	  electrical	  fan	  during	  
sleep?	  

fix	  direction	  towards	  you 	  

fix	  direction	  towards	  another	  direction 	  

rotational	  direction 	  	  

Do	  you	  have	  the	  same	  opinion	  as	  others	  sharing	  a	  bedroom	  in	  your	  family	  on	  turning	  the	  
electrical	  fan	  on?	  

Yes No 	  	  	  	  	  

Do	  you	  have	  any	  experience	  of	  waking	  up	  at	  mid-‐night	  because	  of	  thermal	  discomfort	  when	  
your	  bedroom	  electrical	  fan	  is	  turned	  on?	  

No 	  

Yes,	  sometimes	  because	  bedroom	  air	  temperature	  was	  high 	  

Yes,	  sometimes	  because	  bedroom	  air	  movement	  was	  strong 	  

What	  kind	  of	  clothing	  do	  you	  wear	  during	  sleep	  with	  electrical	  fan	  turned	  on?	  

Sleepwear	  (full	  slip) 	  

Men’s	  briefs/panties	  and	  half	  slip 	  

Men’s	  briefs/panties 	  

Others,	  such	  as	  naked 	  

Do	  you	  use	  any	  bedcovers	  during	  sleep	  with	  electrical	  fan	  turned	  on?	  

No 	  

Yes,	  cover	  with	  quilt	  (	  	  	  	  Kg) 	  	  

Yes,	  cover	  with	  blanket 	  

Yes,	  cover	  with	  something	  else	  such	  as	  	  	  	  	   	  

Can	  you	  feel	  airflow	  from	  electrical	  fan	  when	  you	  lie	  down	  on	  your	  bed?	  

No 	  

Yes,	  I	  can	  feel	  low	  air	  flow 	  

Yes,	  I	  can	  feel	  medium	  air	  flow 	  
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Yes,	  I	  can	  feel	  high	  air	  flow 	  

Do	  you	  like	  the	  air	  flow	  from	  electrical	  fan	  when	  you	  lie	  down	  on	  your	  bed?	  

No 	  

Yes 	  

Doesn’t	  matter 	  

Do	  you	  feel	  any	  stuff	  because	  of	  poor	  indoor	  air	  quality	  when	  electrical	  fan	  is	  turned	  on	  in	  
your	  bedroom?	  

No 	  

Yes 	  

Do	  you	  have	  any	  experience	  of	  waking	  up	  at	  mid-‐night	  because	  of	  poor	  indoor	  air	  quality	  
during	  your	  sleep	  with	  electrical	  fan	  is	  turned	  on	  in	  your	  bedroom?	  

No 	  

Yes,	  sometimes 	  

Yes,	  very	  often 	  

Do	  you	  think	  that	  bedroom	  electrical	  fan	  and	  open	  window	  natural	  ventilation	  could	  help	  
improve	  your	  sleeping	  quality?	  

No 	  

Yes,	  a	  little	  help 	  

Yes,	  some	  help 	  

Yes,	  much	  help 	  

Do	  you	  think	  the	  noise	  of	  operating	  electrical	  fan	  has	  any	  influence	  on	  your	  sleeping	  quality	  
during	  your	  sleep?	  

No	  influence	  at	  all 	  

Yes,	  a	  little	  influence 	  

Yes,	  some	  influence 	  

Yes,	  much	  influence 	  

Which	  of	  the	  following	  noise	  is	  highest	  during	  your	  sleep?	  

Noise	  of	  bedroom	  electrical	  fan 	  
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Traffic	  noise 	  

Others	  such	  as	  	  	  	   	  

	  

Part	  4:	  

How	  many	  months	  do	  you	  only	  use	  natural	  ventilation	  by	  opening	  windows/doors	  in	  your	  
bedroom	  for	  sleeping	  within	  one	  year?	  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 	  

Do	  you	  have	  any	  experience	  of	  waking	  up	  at	  mid-‐night	  because	  of	  thermal	  discomfort	  when	  
you	  only	  use	  natural	  ventilation	  by	  opening	  windows/doors?	  

No 	  

Yes,	  sometimes	  because	  bedroom	  air	  temperature	  was	  high 	  

Yes,	  sometimes	  because	  bedroom	  air	  movement	  was	  strong 	  

What	  kind	  of	  clothing	  do	  you	  wear	  during	  sleep	  with	  only	  natural	  ventilation	  by	  opening	  
windows/doors?	  

Sleepwear	  (full	  slip) 	  

Men’s	  briefs/panties	  and	  half	  slip 	  

Men’s	  briefs/panties 	  

Others,	  such	  as	  naked 	  

Do	  you	  use	  any	  bedcovers	  during	  sleep	  with	  only	  natural	  ventilation	  by	  opening	  
windows/doors?	  

No 	  

Yes,	  cover	  with	  quilt	  (	  	  	  	  Kg) 	  	  

Yes,	  cover	  with	  blanket 	  

Yes,	  cover	  with	  something	  else	  such	  as	  	  	  	  	   	  

Can	  you	  feel	  airflow	  with	  only	  natural	  ventilation	  by	  opening	  windows/doors	  when	  you	  lie	  
down	  on	  your	  bed?	  

No 	  

Yes,	  I	  can	  feel	  low	  air	  flow 	  
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Yes,	  I	  can	  feel	  medium	  air	  flow 	  

Yes,	  I	  can	  feel	  high	  air	  flow 	  

Do	  you	  like	  the	  air	  flow	  from	  natural	  ventilation	  by	  opening	  windows/doors	  when	  you	  lie	  
down	  on	  your	  bed?	  

No 	  

Yes 	  

Doesn’t	  matter 	  

Do	  you	  feel	  any	  stuff	  because	  of	  poor	  indoor	  air	  quality	  when	  only	  natural	  ventilation	  by	  
opening	  windows/doors?	  

No 	  

Yes 	  

Do	  you	  have	  any	  experience	  of	  waking	  up	  at	  mid-‐night	  because	  of	  poor	  indoor	  air	  quality	  
during	  your	  sleep	  with	  only	  natural	  ventilation	  by	  opening	  windows/doors?	  

No 	  

Yes,	  sometimes 	  

Yes,	  very	  often 	  

Do	  you	  think	  that	  open	  window/doors	  natural	  ventilation	  could	  help	  improve	  your	  sleeping	  
quality?	  

No 	  

Yes,	  a	  little	  help 	  

Yes,	  some	  help 	  

Yes,	  much	  help 	  

	  

Part	  5:	  

If	  you	  choose	  to	  use	  electric	  fan	  in	  your	  bed	  room,	  could	  you	  please	  choose	  possible	  
reasons?	  (more	  than	  two	  reasons	  can	  be	  chosen)	  

Economical 	  

Environmental	  friendly 	  



	   39	  

No	  risk	  of	  catching	  a	  cold 	  

Fresh 	  

Enough	  cooling	  effect 	  

Used	  to	  it 	  

Others 	  	  	  	  	  	  please	  mention	  	  	  	  	  	  	  

If	  you	  choose	  not	  to	  use	  electric	  fan	  in	  your	  bed	  room,	  could	  you	  please	  choose	  possible	  
reasons?	  (more	  than	  two	  reasons	  can	  be	  chosen)	  

Not	  enough	  cooling	  effect 	  

Noisy 	  

Unwanted	  feeling	  of	  wind	  blowing 	  

Not	  modern 	  

Cheap 	  

Others 	  	  	  	  	  	  please	  mention	  	  	  	  	  	  	  

What’s	  your	  opinion	  about	  using	  electric	  fans	  in	  offices?	  

Acceptable 	  

Unacceptable 	  

Indifferent 	  

What	  are	  main	  advantages	  of	  electric	  fans	  use	  in	  offices?	  (more	  than	  two	  reasons	  can	  be	  
chosen)	  

Fresh 	  

Adjustable 	  

No	  risk	  of	  catching	  a	  cold 	  

Economical 	  

Environmental	  friendly 	  

Avoiding	  drowsy 	  

Others 	  
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What	  are	  main	  disadvantages	  of	  electric	  fans	  use	  in	  offices?	  (more	  than	  two	  reasons	  can	  be	  
chosen)	  

Lifting	  papers 	  

Noisy 	  

Taking	  up	  space 	  

Unwanted	  feeling	  of	  wind	  blowing 	  

Affecting	  illumination 	  

Others 	  

	  	  	  

	  

	  


