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att jag funderar lite på den här chokladkastrullen. 
Hemma skulle jag ha i en tesked maskindiskpulver 
och koka upp i vatten på spisen tills det lossnar, 
säger Christina Sandqvist.

VID DISKNINGEN ÄR det bara Råd & Röns testchef Ronny 
Karlsson, labbets testpersonal och diskaren som får 
vara med. Vi andra två sitter i ett rum där det finns 
kakor, dryck och kaffe. 

Först får vi välja utrustning: på bordet finns disk-
borstar och diskmedel av olika slag, stålull och andra 
diskverktyg. Erik har tagit med sig sin superdiskbor-
ste hemifrån och Christina har ett förkläde i bagaget. 

Disken är nedsmutsad efter standard på exakt 
samma vis som vid diskmaskinstestet. Bland annat 
diskar vi assietter med två gram påsmetad äggula 
och djupa tallrikar med tre gram havregrynsgröt. All 
nedsmutsad disk står sedan i två timmar i ett 23 gra-
der varmt rum med en luftfuktighet på 55 procent. 
Det är samma rum som vi står och diskar i. 

Det visar sig omöjligt att få disken ren utan att 
byta både disk- och sköljvatten. Jag får till och med 
skölja en del under rinnande vatten eftersom spe-
natbladen har en tendens att följa med överallt. Det 
går åt mycket vatten, men att jag skulle göra av med 
nära 45 liter var en stor överraskning.

ALLT VI GÖR och använder mäts på decimalen. På 
vattenrören sitter instrument som mäter kall- och 
varmvatten, diskmedlet vägs och disk- och torktiden 
klockas av med tidtagarur. Och det läskigaste av allt: 
varje yta på vår diskade disk synas under förstoring.

– Det kändes som om stekformen skulle vara 
tuffare än vad den var. Sedan vet man ju inte vad de 
hittar när de analyserar disken, men jag skulle i alla 
fall våga äta på porslinet, säger Erik Passad i efter-
snacket när vi pustar ut.

– Vad var det i glasen, de var envisa, säger Chris-
tina Sandqvist.

– Ja, de var rent grönjävliga, och smala så att du 
inte kom åt, säger Erik Passad.

Det visade sig att varken chokladgrytan eller den 
inbrända stekformen var tuffast, utan det var tre 
höga glas med fastkokt mjölk som satt som cement. 

– Det är just vid besvärlig disk som människan 
vinner över maskinen. Handdiskaren skrubbar helt 
enkelt tills det blir rent medan diskmaskinen kör sitt 
program, säger Ronny Karlsson. 

Diskmaskinen är däremot överlägsen när det 
gäller torkning och vatten- och energiförbrukning. 
Testresultaten visar att handdiskare använder fyra 
gånger så mycket vatten och nära 30 procent mer 
energi per disk än diskmaskinen. Men vi i testpane-
len ger oss inte så lätt:

– Jag skulle vilja ha haft en enhetsblandare, det 
tror jag hade varit mer energieffektivt, säger Erik 
Passad.

– En mindre diskho, den här var gigantisk, säger 
Christina Sandqvist.
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– Och vi diskar mycket snabbare än maskinen, 
menar jag.

– Å andra sidan kan du göra andra saker när 
diskmaskinen jobbar, det kan du inte när du står vid 
diskbaljan, säger testledaren Ronny Karlsson.

Christina Sandqvist får slutordet:
– Sådan här disk har jag nog aldrig diskat förut, 

det är den elakaste disk jag har sett, någonsin. 

Tillverkare Bosch Människa
Modell SMU51M12SK Människa

SAMLAT BETYG 74 52
Pris 4 530–6 595 kr  –

DISKFÖRMÅGA 8 6

Rengöring 7 8

Torkning 9 1

TID 2 8

Huvudprogram 2 h 12 min 52 min

MILJÖ 7 2

Energiförbrukning 8 3

Huvudprogram 0,99 kWh/disk 1,27 kWh/disk

Energimärkning A+++ –

Vattenförbrukning 6 1

Huvudprogram 11,8 l/disk 44,2 l/disk

ANTAL KUVERT 13 12

LÄS OM  
MASKINDISK PÅ  
NÄSTA UPPSLAG 

Vi testar

Vi har även jämfört årskostnaden mallan handdisk och diskmaskin. I beräkningen har vi räk-
nat med att diskmaskinen kostar 5 000 kronor och skrivs av på 10 år: årskostnad handdisk  
1 202 kronor, maskindisktablett 1 362 kronor och maskindiskpulver 1 024 kronor. Tabletter 
är nära fyra gånger så dyra som maskindiskpulver.

Handdisktestet sker i labbmiljö. Råd & Röns reporter Malin 
Olsson kollar in delar av disken för att lägga upp taktiken. 

Testpanelen får välja 
utrustning bland en mängd 
olika diskpinaler. Erik 
Passad använder dock sin 
medtagna superdiskborste.

Rosenkindad synar Christina 
Sandqvist ett av de extremt 
svårdiskade glasen – det är 
23 grader varmt i labbet.




