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Förord
Moum Design AB har drivit denna genomförbarhetsstudie med projektledare Åsa Moum. Ett
rum med MeScapes utrustning har funnits på ett hotell i centrala Stockholm fram till mars
2020 då pandemin lamslog världen. Utrustningen i detta rum har fungerat som
utgångspunkt för beräkningar i denna studie. Energimyndigheten har finansierat projektet
till 70% och Moum Design med resterande 30%. Ett särskilt tack för fantastiska bidrag till
MeScapes: Anna Tomschik, David Rego, John Chang, Keika Lee, Måns Peterson, Olle Cornéer
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Sammanfattning
Den digitala transformationen pågår för fullt. Fastighetspriserna stiger, så fastighetsägare
behöver utnyttja ytorna bättre. Därför kommer fönsterlösa rum, vilka bidrar till ökad
resurseffektivitet, att bli vanligare. MeScapes är ett system som anpassar ljud och ljus i
fönsterlösa rum och gör dessa mer hälsosamma. Vi undersökte om MeScapes kan bidra till
minskad energiåtgång. Inom ramen för detta projekt har vi gjort en genomförbarhetsstudie
där vi undersökt energipåverkan från MeScapes installerat på ett hotellrum. Vi fann att den
energi som systemet i dagens utförande kräver, var detsamma som två 60W-glödlampor
som är tända åtta timmar per dygn i ett år. Vi mätte olika färger och intensitet och fann att
några färger (trots att de inte är monokrona) drar mer energi än andra. Dock var
ljusscenerna vi använder idag redan energieffektiva. Att designa om systemet skulle inte
spara så mycket energi. Därför följde vi en design thinking-metod och identifierade att
värmereglering varmvattenförbrukning var de största energitjuvarna. Vi valde att fokusera
på varmvattenförbrukning då den påverkas i större utsträckning av användare än värme. Via
vår egenutvecklade webbapp som fungerade som MVP (minimum viable product) testade vi
om vi kan påverka människor att förkorta sin duschtid. Vi fick positiv respons och varje
duschtillfälle kan optimeras. För hotellet skulle det per år innebära en energibesparing på
över 55000 kWh vilket motsvarar en kostnadsbesparing på 140000 kronor.
Pandemin har ändrat förutsättningar för projektet vilket gjorde att användartesterna
utfördes i hemmiljö. För oss har det varit positivt att komma ut mot konsumentmarknaden
tidigare då vi ser en stor potential där även om vi fått lägga mycket tid på att anpassa
projektet efter det nya normala.
Inom ramen för projektet har vi redan skapat ett nytt projekt tillsammans med aktörer från
Chalmers och KTH som handlar om energioptimerade arbetsförhållanden. Vi ser också stor
potential att vidareutveckla resultatet i detta projekt och användarupplevelsen med
utgångspunkt i vårt test — antingen som en app eller en app integrerad med
MeScapes-systemet.
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Summary
The digital transformation is here. Property prices are rising and property owners need to
make better use of their space. Therefore, windowless rooms, which contribute to increased
resource efficiency, will become increasingly common. MeScapes is a system that adapts
sound and light in windowless rooms and increases wellbeing. We investigated whether
MeScapes can contribute to reduced energy consumption. Within the framework of this
project, we have conducted a feasibility study where we investigated the energy impact of
MeScapes installed in a hotel room. We found that the energy required by the system in
today's design was the same as two 60W incandescent light bulbs that are in use eight hours
a day during one year. We measured different colors and intensities and found that some
colors (even though they are not monochromatic) consumed more energy than others.
However, the light scenes we use today were already energy efficient. Redesigning the
system would not save any significant amount of energy. Therefore, we followed a design
thinking method and identified that heat regulation and hot water consumption were the
biggest energy consumers. We chose to focus on hot water consumption as it is affected to a
greater extent by users than heat and ventilation. Via our own web app that worked as an
MVP (minimum viable product), we tested whether we can nudge people to shorten their
shower time. We received a positive response and every shower opportunity can be
optimized. For the hotel, this would mean an energy saving of over 55,000 kWh per year,
which corresponds to a cost reduction of SEK 140,000.
The pandemic changed the conditions for this project, which meant that the user tests were
performed in a home environment rather than in our test installation at the hotel. For us, it
has been a positive to enter the consumer market earlier than planned and we see great
potential there.
Within the framework of the project, we have already created a new project proposal
together with actors from Chalmers and KTH that deal with energy-optimized working
conditions. We met during the first Design for energy network gathering (nätverksträff) on
Zoom in May. We also see great potential to further develop the user experience based on
our test - either as an app or an app integrated with the MeScapes system.
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Inledning/Bakgrund
Den digitala transformationen pågår för fullt. Fastighetspriserna stiger, så fastighetsägare
behöver utnyttja ytorna bättre. Därför kommer fönsterlösa rum, vilka bidrar till ökad
resurseffektivitet, att bli vanligare. Upplevelsen i fönsterlösa rum kan dessutom vara
klaustrofobisk och stressande. För det mesta ses dessa ytor som något negativt att undvika.
Att som användare bli förvisad till en fönsterlös yta kan ofta upplevas som att ha dragit en
nitlott!
Något som varit slående under vårt arbete med fönsterlösa rum är att det varit svårt att få
fram siffror på hur stora ytor som är fönsterlösa och/eller hur många fönsterlösa rum det
finns. De fastighetsägare vi varit i kontakt med har inte haft några exakta siffror kring detta
att dela med sig av. Det vi kan säga med säkerhet är att ju fler äldre byggnader som
renoveras och får ett annat syfte än ursprungssyftet, desto fler fönsterlösa ytor kommer
finnas.

Hotell
I några länder som tex Norge och Irland är fönsterlösa hotellrum förbjudna. Samtidigt så är
fönsterlösa hotellrum i tex Japan vanligt förekommande sedan länge. Även i Sverige börjar
fönsterlösa hotellrum bli allt vanligare i och med att ytor i städer behöver utnyttjas bättre. I
Stockholm har trendiga hotell som Downtown Camper, Urban Deli och Hobo Hotel en
relativt stor andel fönsterlösa rum. Dessa säljs in på olika sätt med “sömnkit” eller lägre pris.
Inredningsmässigt så skiljer sig inte utformning av fönsterlösa hotellrum nämnvärt från rum
med fönster i stil.

Konferens– och kontor
Fönsterlösa konferensrum är inte heller något ovanligt då kontorsplatser oftast placeras
utmed fönster och konferensrum in mot fastighetens mitt, och därmed blir fönsterlösa.
Många fastigheter i centrala Stockholm som ska renoveras, har fram till att pandemin slog till
ofta omvandlats till kontor. De gamla fastigheterna är djupa och samtidigt är varje
kvadratmeter dyr, vilket gjort att fönsterlösa mötesrum och kontor blivit vanligare i dessa
byggnader. WeWork invigt 2018 i Urban Escape-kvarteren i Stockholm är ett exempel på
detta.
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Pandemi
Större delen av kunskapsunderlaget i den här studien bygger på hur världen såg ut före
pandemin. Det är en utmaning att arbeta med design och lösningar för hotell och kontor i
dessa dagar. Vårt mål har alltid varit att hjälpa så många människor som möjligt och att nå ut
till konsument direkt med vår lösning har varit vårt framtida mål. Under pandemin har vi
tvingats acceptera det nya normala och vi har ökat vårt fokus på slutkonsumenter tidigare än
beräknat.

Teknik och beteende
Vi har sedan andra världskrigets slut levt i en snabb förändringstakt där arbetsmarknad
förändras av ny teknik. Ökad “automatisering” är en del av vardagen. Denna förändringstakt
har inom vissa områden stegrats på grund av pandemin. Delar av samhället kommer för
alltid att vara förändrade och här nämns både arbetsliv och resande som
nyckelområden—centrala områden för denna studie.
Pandemin har också visat att det går att påverka energiförbrukning och minska slöseriet med
jordens resurser. Det är inte bara stora företag och regeringar som kan förändra, utan även
vi konsumenter! Att bli medveten och påverka sitt beteende kan vi alla göra. Vi på Moum
Design vill också att det ska vara roligt och hälsosamt och att beteendeförändringen ska vara
det självklara valet. Det ska hänga ihop med bättre upplevelser, hälsa och välmående. Det är
vår ingång när vi utvecklar produkter och tjänster i gränssnittet med det fysiska och digitala.

MeScapes
Moum Design har tagit fram tjänsten MeScapes som med smart ljussättning ackompanjerat
av specialskriven musik gör de fönsterlösa ytorna mer trivsamma och höjer värdet på dem.
På ett fönsterlöst hotellrum i centrala Stockholm blev gästerna välkomnade av en ljus– och
ljudupplevelse när de kom in på rummet första gången. Via en ipad i rummet kan gästen
välja mellan scenerna Lounge, Focus och Party, se bild nedan.
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Många människor upplever sömnproblem till och från och så många som ⅓ av alla
amerikaner beräknas ha kroniska sömnproblem. Dessa handlar bland annat om att ha svårt
att somna och/eller vakna för tidigt. MeScapes erbjuder därför en avslappnande solnedgång
där gästen vaggas till sömns med ljus och musik. Den är utarbetad efter kunskap om
sömnvanor bla från Matthew Walker, Sleep Scientist på Google. På iPaden kan gästen även
ställa in tid för att vakna upp och väcks då av en energigivande soluppgång med ljus och
musik.
Under tiden juni 2019 tills pandemin slog till så bodde över hundra gäster i rummet och vi
kunde se hur tjänsten användes. Under augusti/september 2019 intervjuade personalen i
lobbyn gästerna när de checkade ut, se sammanfattningsbild nedan.

Från ledningen på hotellkedjan fick vi ofta frågor om energiförbrukningen. Systemet kräver
inköp av hårdvara för ca 10KSEK till varje rum, men eftersom det är så många lampor som
styrs dynamiskt så var förväntningen att energiförbrukningen skulle vara hög och en stor
utgift. Vi använder endast LED så vi misstänkte att belysningen inte skulle vara någon stor
utgift energimässigt, men vi visste inte säkert var de stora energitjuvarna i rummet fanns.
Något vi visste med säkerhet var att användarna av rummet gillade det och att lösningen
hade en beteendeförändrande effekt: de ville somna och vakna med MeScapes! Vad mer
skulle vi kunna göra för att bidra positivt till samhället? Skulle vår tjänst kunna bidra till ett
mer hållbart samhälle och en mer hälsosam befolkning?
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Syfte och mål
Det här projektet omfattar en genomförbarhetsstudie för att undersöka vilka faktorer som
kan bidra till att optimera energiåtgången i fönsterlösa rum med tjänsten MeScapes som
utgångspunkt. I den ursprungliga projektplanen ingick att utföra studien på det testrum som
fanns på ett hotellrum i centrala Stockholm. Pga pandemin har projektet behövt anpassa sig
till det nya läget i samhället vilket möjliggjort att beräkningar fortfarande genomförts enligt
urspungsplanen, dvs utifrån det specifika rummets karaktär och installation. Användartest
har anpassats och utvidgats i form av workshops. Användartesterna har digitaliserats för att
passa i hemmiljöer. Denna modifikation av planen har snarare varit positivt för projektet
eftersom det ökat kunskapen om testpersonerna samt gjort det lättare att ställa
uppföljningsfrågor.

Genomförande

Projektet bestod av ett arbetspaket och delades in i följande faser:
-

-

-

Nulägesanalys med MeScapes installation på ett hotellrum i centrala Stockholm:
- systemets sammansättning (arkitektur och hårdvara) analyserades och
energiåtgången beräknades, samt
- användningen av systemet analyserades baserat på data från över 100
gästnätter.
Designfas med workshops och researcharbete med Design Thinking-perspektiv för
att ringa in intressanta områden och identifiera de use case vi jobbade vidare med.
- Intervjuer med fastighetsägare (kontor) och hotell.
- Digitala workshops under pandemivåren där en viktig aspekt var att skifta
projektets arbetsmetod till att bli pandemisäker även i sitt genomförande.
Testfas med digitala, pandemisäkra användartester för att undersöka potential i olika
use case.
Rekommendation och utvärdering och sammanfattning av projektet.
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Resultat
Nulägesanalys: MeScapes på hotell
Med hjälp av Google Analytics kunde vi lära oss hur systemet användes eftersom varje
inställning från sensorer och knapptryckning på ipaden lagrades. Vid analys av datan fann vi
att gästerna ofta checkade in mellan klockan 17 och 18 på seneftermiddagen och gick och la
sig ca klockan 22, vaknade upp klockan 07 och checkade ut före klockan 9. Vi fann att gästen
passerade dörren i snitt 8 gånger per vistelse. Varje gång gästen passerar spelades
välkomstscenen upp. Den avslutas i den statiska scenen Lounge som användes 80% av tiden i
rummet. Focus och Party användes 10% vardera. Goodnight–scenen spelades vid läggdags
och Wake–scenen spelades oftast klockan 07.
Med denna data som grund fann vi att belysningen i systemet drar 0,45kWh per dygn och
ljudet drog 0,09kWh dygn, se bilaga Systemanalys (känslig information). Standbyläget för
belysningen är så lågt att det blir försumbart. För ljudet drar standbyläget lika mycket
(bluetooth-högtalare). Själva systemet definierades som styrenheten för belysningen, iPaden
som var användarens gränssnitt, minidatorn där MeScapes kördes och 4G-routern för att
fjärrstyra systemet och uppdatera vid behov, se översikt av energiförbrukning i tabellen
nedan.
Energiförbr. idag (kWh /
dygn)
Belysning

0.45

System

0.42

Ljud

0.09

Totalt förbr. (kWh/dygn)

0.96

De ljuskällor vi använde kunde styras både i varmvitt till kallt vitt (Kelvinskalan,
2200—6500K) samt i färgrymden RGB. Dessa är relativt vanliga på konsumentmarknaden.
Energiförbrukningen påverkas av intensiteten, dvs ju starkare lampan lyser desto mer energi
förbrukas, men inte så mycket som vi trodde. Vi fann också till vår förvåning att vissa färger
konsumerade mer energi än andra. Denna information finns inte summerad hos tillverkaren.
Dessutom är varje synlig färg en sammansättning av en synlig RGB-rymd och inte en
monokrom ljuskälla. Vi fann att vi redan hade valt inställningar som var relativt energisnåla.
Den scen som stod ut var Focus och anledningen till det är att en kall blå komponent finns
med i den. I det starkaste färgläget (dvs minst vitt) drar grönt 4W, Gult 6W, orange 4,6W,
rött 3,3W , rosa 3,6 W, lila 5W, blått 3,3W och turkost 6,7W. Vitt med lite inslag av orange
(”beige”) går upp till 21.7W.

Design för energieffektiv vardag
– ett program från Energimyndigheten med SVID som koordinator
c/o SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13 | 111 49 Stockholm
08 – 406 84 40 | info@svid.se | www.designforenergi.se

10 (16)

Summering och rekommendation
För att summera energiförbrukningen i systemet fann vi att MeScapes-systemet drar ungefär
lika mycket som två 60W glödlampor som lyser åtta timmar per dygn. Vad gäller
MeScapes–systemet så kan styrenheten för belysningen komma att integreras i minidatorn.
Istället för att använda en iPad per rum så kan belysningen styras via knappar och dimmers
och användarnas egna mobiltelefoner via en app eller webbapp. På så vis kan systemet
utvecklas vidare och energiförbrukningen på systemet kommer att minska ytterligare.

Designfas
Genom att vidareutveckla dagens MeScapes–system så kommer energiförbrukning att
minska, men det handlar inte om väldigt stora energiförbättringar. Vi valde därför att med
utgångspunkt i användarnas upplevelser av tjänsten undersöka om vi kunde påverka deras
beteende i rummet. Därför började vi med att identifiera de största energikonsumenterna i
en fastighet och i ett rum.
Projektet följde en klassisk Design Thinking-process som heter Double Diamond och ser ut
enligt nedan:

Genom att leta efter de områden som konsumerar störst energi i en byggnad fann vi att
temperaturreglering och varmvattenåtgång var särskilt intressanta att undersöka närmare.
Temperaturreglering
Rekommenderationen för inomhustemperatur är 20C dagtid men oftast nås temperaturer
upp till 22C. Under natten rekommenderas svalare för bättre sömn och för att spara energi.
Temperatur om 16–18 grader rekommenderas.
MeScapes skulle kunna kommunicera med fläktsystemet och indikera användarens behov
exempelvis utifrån vilka scener som används. Temperaturen skulle då kunna vara kopplad till
de olika scenerna. Detta är en intressant och på sikt även naturlig vidareutveckling som
hänger ihop med hela digitaliseringsprocessen av fastighetsbranschen. Vi tror att den ligger
långt fram i tiden eftersom fläktsystem idag inte köps in tillsammans med
konsument/användarnära teknik i byggprocessen och den part som skulle stå för
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kostnadspåslaget med digitalisering av fläktsystemet inte är intresserad av användarnas
upplevelser och betalningsvilja.
Som vi nämnde i inledningen så inreds fönsterlösa rum oftast på samma sätt som rum med
fönster. Den enda skillnaden är just att det inte finns fönster. Ett system som MeScapes
involverar flera sinnen (syn och hörsel) och får användarna att glömma bort att de befinner
sig i ett litet fönsterlöst rum. Faktum är att vi beräknat att ytan för ett fönsterlöst rum med
MeScapes i skulle kunna göras ännu mindre. Ett rum med MeScapes är idag 12 kvadratmeter
men i ett fönsterlöst rum behöver du inte gå och dra för gardiner eller titta ut genom
fönstret. Rummet blir mer orienterat kring sängen och det finns en del onödig yta som med
fördel kan tas bort. Vi beräknar att rummet kan göras om till 9 kvadratmeter, dvs en
minskning med hela 25 procent. Det skulle innebära en minskad volym att värma upp och
ventilera med hela 8 kubikmeter för ett rum.
MeScapes hemma
Feedback från besökare till MeScapes-rummet på hotellet var väldigt ofta “jag skulle
verkligen vilja ha detta hemma hos mig”. Vi tyckte själva att det vore intressant att
undersöka detta och givet pandemin blev det en nödvändighet för att kunna genomföra
projektet.

Duschtest och varmvattenåtgång
Vad gäller varmvattenförbrukning så är det i ett hotellrum en potentiellt stor energitjuv. I
snitt duschar vi 6,5 minuter per dygn och på hotellet fanns duschar som drar 12 liter vatten
per minut. Vi ville undersöka om vi kan påverka människors duschbeteende till att bli mer
energieffektivt. Det kan handla om att minska vattentemperaturen. Vi upplevde att det
skulle bli svårt för oss att på ett tillförlitligt sätt mäta vattentemperatursminskning när vi inte
hade tillgång till hotellet utan testerna skulle ske i hemmiljö. Att duscha kallt och vinterbada
har på senare tid ansetts vara hälsofrämjande. I många badritualer på spa erbjuds kallbad.
Det torde finnas potential att utveckla denna aspekt framöver som ett helhetskoncept.
Något som vi däremot kan påverka och mäta är duschtiden. Här fanns det flera möjliga
utgångslägen: be försökspersoner uppge hur länge de duschar och sedan skräddarsy en
lösning som förkortar duschtiden för varje individ. Något vi upptäckte var att många inte har
reflekterat över hur länge de duschar. Dessutom tenderar bias att påverka svaret och det
fanns en riska att många som vill leva “miljövänligt” och energieffektivt skulle uppge
energisnålare duschmönster vilket kunde ha gjort att vi inte skulle få användbara svar.
Vi valde därför att utgå från schabloner vad gäller duschbeteende. Räknat konservativt är
den genomsnittliga duschtiden 5 minuter (troligtvis längre, upp till 6,5 minuter). Beroende
på tid på dygn, årstid, omgivningens temperatur så kan detta beteende skilja sig åt. Därför
ville vi testa om det var möjligt att göra en radikal förkortning av duschtiden. Genom att
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förkorta duschtiden med 2 minuter till 3 minuter så skulle 40% energi sparas vid en
duschfrekvens om 5 gånger i veckan. Se bilaga 3 – beräkningsunderlag för mer information.
Att sänka temperaturen är också bra, men vid 5 minuters duschtid sparas enbart 4,7
procent. Att däremot helt skippa varmvatten och duscha kallt sparar 75 procent energi.
För att tvinga fram förkortad duschtid och därmed ett nytt förhållningssätt vid dusch,
skapade vi en digital duschguide. Genom att ge instruktioner skulle försökspersonerna
anpassa sitt duschmönster till vår guide. På så vis skulle duschmönstret ändras och bara
genom att använda det en gång, skulle energi sparas.
Användartest
Eftersom detta är en genomförbarhetsstudie så valde vi att enbart undersöka om duschtiden
kan förkortas. Detta gjorde vi genom att skapa en webbapp som skickades ut till
försökspersoner. Vi rekryterade försökspersoner i våra bekantskapskretsar och pratade med
alla individuellt för att säkra att de verkligen skulle genomföra duschtestet. Därefter skickade
vi en länk till en webbapp som skulle installeras på Homescreen på mobiltelefonen. En röst
guidade genom duschen, men den pratade bara när inget vatten var på. För att signalera att
nästa steg var på gång hördes en ljudlig ton som stegrade sig under 10 sekunder.
Mobiltelefonens högtalare används för att spela upp ljud. Webbappen visade stegvis vad
man som användare skulle göra och bakgrunden på skärmen lyste i en stark färg för att
förstärka avgränsningen av de olika sekvenserna. För mer information om dushguiden, se
bilaga 1 – webbapp.
Duschguidens sekvenser:
1)
2)
3)
4)

Skölja av (45 sekunder med varmvatten)
Tvåla in (45 sekunder, inget vatten)
Skölja av (90 sekunder med varmvatten)
Torka (45 sekunder, inget vatten)

Deltagarna hade fyra dagar på sig att testa och skulle återkomma när de testat för att få en
länk till en enkät.
Utvärdering
Sammanlagt testade 18 försökspersoner duschguiden och 80% av deltagarna var i åldern
25–55 år. Alla svarade på enkäten som finns i bilaga 2 — enkät. Försökspersonerna använde
duschguiden vid 1–2 tillfällen under testperioden. Utifrån enkätsvaren så fann vi att
försökspersonerna var nyfikna och öppna för att testa det igen, gärna i form av en
upplevelse. Instruktionerna var tydliga och lätta att följa, men timingen för de olika
momenten behöver individanpassas. Vidare uttryckte de att de inte reflekterat över duschtid
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och energiförbrukning. 16 av 18 test gjordes i Sverige och två test gjordes i Kalifornien (känd
färskvattenbrist).
När de vuxna genomfört testen så bjöd vi även in deras barn att testa och döpte då om den
till Robot Shower Guide. Barnen som testade tyckte det var roligt att “tävla” mot en robot
och hinna före i de olika delmomenten och föräldrarna tyckte det var skönt att duschen blivit
ett roligt inslag i kvällsrutinen som man visste exakt hur lång tid den tog och inte heller
krävde någon form av tjat. Än idag används Robot Shower Guide av barnfamiljer.

Duschtidsförkortning och energioptimering i hotellrummet
Tittar vi specifikt på hotellrummet så bygger vårt exempel på pre-pandemisk data och vi
antar en beläggningsgrad på 80% för hotell i centrala Stockholm och att varje gäst duschar
en gång per dygn. Det betyder 292 duschtillfällen per år per rum. På det specifika hotellet
finns det 201 rum, vilket ger 58692 duschtillfällen per år. Om vi skulle få dem att minska sin
duschtid i enlighet med vårt test så skulle hotellet spara 55170 kWh per år vilket motsvarar
ca 140 000 kronor.
Om vi bara tittar på de fönsterlösa rummen på hotellet så är det 70 rum vilket ger en
besparing på 19214 kWh eller strax under 50000 kronor. Beräkningsunderlaget presenteras i
bilaga 3.

Duschtidsförkortning för konsument
Pandemin ändrade projektets förutsättning och vi tvingades genomföra användartester
direkt på konsument. Den viktigaste skillnaden då är att konsumenter inte har
MeScapes-systemet installerat. Det gjorde att vi fick skapa en användarlösning som
fungerade utan systemet och skulle vara lätt att använda. Vi kunde utan problem nyttja
mobiltelefonens högtalare. Vissa utmaningar med att ljud riskerades att inte höra när
deltagarna duschade löste vi helt enkelt med att inte ha något ljud. En svårare fråga att lösa
var ljussättningen som är central för MeScapes. Eftersom vi använde en webbapp kunde vi
inte komma åt mobiltelefonens LED-ljus. Därför experimenterade vi med att skapa starka
färger på skärmen och abstrakta animationer. Visst lyste de upp lite i badrummet, men det
var långt ifrån den emotionella effekt som väldesignat ljus har på upplevelse och atmosfär.
Givet att resultatet blev så väl mottaget ser vi stor potential att arbeta vidare med detta,
både som en fristående tjänst i mobilen och sammankopplat med MeScapes-systemet. Det
är också lättare att få människor att börja använda något som bara kräver en nedladdning i
mobilen än något som dessutom kräver en specialinstallation av belysning. Givet att vi vill nå
ut till fler så har pandemins påverkan på resultatet i projektet blivit dubbelt så stor!
Om vi skulle få 10000 personer att förkorta sin duschtid vid två tillfällen skulle vi alltså spara
nästan 19000 kWh, vilket motsvarar 47000 kronor. Om vi istället skulle få dessa 10000
personer att ändra sitt duschbeteende under en helt år så skulle vi 2440000 kWh vilket
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motsvarar över 6 miljoner kronor. Detta bygger på ett antagande att en person duschar fem
gånger per vecka.

Diskussion
MeScapes var inte en så stor energitjuv som vi hade kunnat misstänka. I jämförelse med
originalbelysningen på hotellet så har vi flera gånger fått kommentarer på att vi använder
mycket onödig energi. En konkret lärdom för oss blir därför att genomföra
energiberäkningar som en del av vårt erbjudande när vi ljussätter miljöer. På så vis vet vi vad
vår lösning kostar energimässigt och kan välja energieffektiva lösningar och aktivt balansera
dessa.
Vi blev förvånade över att olika färger gav olika energiåtgång särskilt som de armaturer vi
använt inte är monokroma utan alltid är en kombination av i stort sett hela synliga
ljusspektrat. Det visade sig vara svårare än förväntat att få fram denna fakta från tillverkaren
vilket gjorde att vi själva mätte energiåtgång med enkla digitala wattmätare.

Beräkningsunderlag och schabloner
En stor del av beräkningarna kring tex vattenförbrukning bygger på schabloner som tagits
fram, ibland för mer än tio år sedan. Det händer mycket på marknaden nu och vi ser framför
oss att ett fortsatt arbete skulle omfatta en större genomgång av dessa schabloner, men på
sikt skulle dessa kunna ersättas av vår egen data och vi, liksom andra inom det här området,
skulle aktivt kunna bidra till att uppdatera beräkningsunderlaget.

Webbapp
I genomförbarhetsstudien använde vi oss av muntliga instruktioner i webbappen följt av
ljudsignaler för när vatten skulle sättas på och stängas av. Detta eftersom ingen av
försökspersonerna hade vårt system installerat i sina badrum. Detta blev förstås en “fattig”
upplevelse, men eftersom vi vet att MeScapes skapar upplevelser som användare älskar och
vi ville visa att dessa går hand i hand med energieffektiva beteenden så valde vi denna
infallsvinkel. Det vi menar är att med vidareutveckling kan det bara bli så mycket bättre
upplevelser!
MeScapes kommer signalera de olika faserna. Ljud och ljus i harmoni skapar en atmosfär
som gör att även en kortare dusch upplevs lika bra som de dynamiska scener som redan
finns i systemet kring sömn. I denna genomförbarhetsstudie ville vi visa att vi kan påverka
energiförbrukningen med vårt system och givet att vi räknat konservativt så kommer
besparingarna bli allt fler.
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Ritualer
MeScapes scener bygger på vetenskapligt belagda ritualer som skapar hälsosammare liv för
användarna. Genom att skapa goda interaktiva upplevelser som även lär sig användarnas
beteendemönster och behov, ser vi stora möjligheter att skapa hälsosamma, energieffektiva
och planetvänliga lösningar. Att koppla ihop dessa med duschvanor och på så vis skapa en
bättre upplevelse av en mer energieffektiv dusch gör att människor kommer leva
hälsosammare, må bättre och vi är övertygade om att det för varje användare kommer
kännas bra att veta att detta är ett viktigt bidrag till vår gemensamma framtid.

Framtid
Pandemin ändrade förutsättningar för projektet inom loppet av ett par dagar. Det mest
konkreta utfallet var att användartesterna utfördes i hemmiljö. För oss har det varit positivt
att komma ut mot konsumentmarknaden tidigare då vi ser en stor potential där.
Inom ramen för projektet har vi redan skapat ett nytt projekt tillsammans med aktörer från
Chalmers och KTH som handlar om energioptimerade arbetsförhållanden. Vi ser också stor
potential att vidareutveckla användarupplevelsen med utgångspunkt i vårt test — antingen
som en app eller en app integrerad med MeScapes-systemet.
Vår grundsyn tror på människans förmåga att bidra till förändring och vilja att göra gott. Vi
designar verktyg för att göra detta möjligt. Vi ämnar fortsätta utveckla och anpassa ny teknik
till människor. Det är vårt bidrag till mänskligheten!
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