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Abstract  

This study examines how a printed brochure can be adapted to a website. The 

aim of this study is to see how an information-rich text can be adapted to a 

digital format with focus on plain language and how structure can contribute to 

web adaptation of a text.  

In this study I have worked with an information brochure about heat pumps, the 

brochure is a publication from the Swedish Energy Agency. On behalf of the 

Swedish Energy Agency I have revised some pages of the brochure and 

prepared them for a digital format. The target group of this information 

brochure is Swedish homeowners and energy and climate advisors. The 

advisors help and guide homeowners who are looking for information about 

heat pumps. 

I have focused on theories of plain language, reading on screen, hierarchy, 

composition and disposition. A text analysis on the existing brochure has been 

performed and I have conducted a survey where I gathered opinions from the 

energy and climate advisors. I have also interviewed a heat pump expert at the 

Swedish Energy Agency and conducted usability test with homeowners. 

The conclusions of my study are that web texts need to be concise and short. 

The usage of ordinary words is important and to always explain difficult 

phrases and technical words is of great help to the reader. A good example is to 

include a dictionary. It should be easy to get a quick overview of the site 

content and the user should see the full page info, having to scroll down 

complicates the overview and context. But the most important conclusion is that 

the writer needs to understand the target group and their previous knowledge. 
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Sammanfattning 

Den här studien undersöker hur en tryckt broschyr kan anpassas till en 

webbplats. Syftet med arbete är att se hur en informationsrik text kan skrivas i 

klarspråk och hur tydlighet och struktur påverkar webbanpassningen av en text.  

Jag har i denna studie utgått från en informationsbroschyr om värmepumpar 

utgiven av Energimyndigheten. På uppdrag av Energimyndigheten har jag 

omarbetat några sidor av broschyren och förberett dem för digitalt format. 

Målgruppen för informationsmaterialet är villaägare och energi- och 

klimatrådgivare som arbetar med rådgivning om värmepumpar. 

Jag har utgått från teorier gällande klarspråk, läsning på skärm, hierarkier, 

komposition och disposition. Jag har gjort en textanalys på den befintliga 

broschyren, genomfört en enkätundersökning med energi- och klimatrådgivare, 

intervjuat en värmepumpsexpert på Energimyndigheten och sedan genomfört 

utprovningar med villaägare.  

De slutsatser jag kommit fram till är att webbtexter behöver vara konkreta och 

korta. Användande av vardagliga uttryck och förklaringar av krångliga ord och 

facktermer, underlättar för läsaren. Ett bra exempel är att inkludera en 

ordlista. Det ska vara enkelt att få en snabb överblick av webbplatsens innehåll 

och användaren vill inte behöva skrolla ner på skärmen, det försämrar 

översikten och sammanhanget. Men den absolut viktigaste slutsatsen är att 

försöka förstå målgruppen och utgå från deras förkunskaper.  
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Förord 

Snart är tre år av studier över. Det är blandade känslor, såklart. Men just nu är 

det mest längtan. Längtan efter något nytt och spännande som ligger framför 

mig. Vart ska det sluta? 

Jag vill börja tacka Energimyndigheten, för att jag fått möjlighet att genomföra 

detta arbete tillsammans med dem. Speciellt tack till Maria Larsson som varit 

min kontaktperson och alltid svarat på mina frågor och funderingar. Tack till 

Elisabeth Linder, Emil Eriksson och Helena Holm.  

Under mitt arbete har jag fått stöd och vägledning av min handledare Lena 

Stenberg. Med sitt lugn och tålamod har hon väntat på att min pollett ska trilla 

ner. Tack för allt. 

Men om jag är helt ärlig hade detta examensarbete aldrig blivit klart, om det 

inte varit för min familj. Speciellt stort tack till mina föräldrar som alltid ställer 

upp och som betyder allt. Mina svärföräldrar som stöttat och hejat. Att ni alla 

fyra ställt upp och varit med Tyr, min son, under de dagar jag suttit och skrivit 

detta arbete är ovärderligt. Utan er hade det aldrig fungerat. TACK. 

Och sist men inte minst, min Kenneth och fantastiske Tyr. Ni bidrar med 

oändligt mycket glädje och ljus i mitt liv. Det är för er jag orkar och kämpar. 

För oss.  
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1. Inledning  

I detta inledande avsnitt ger jag en introduktion till vad min studie handlar om.  

1.1 Bakgrund  

Energimyndigheten är en statlig myndighet som huvudsakligen arbetar med energi- 

och klimatfrågor. De förmedlar kunskap gällande energianvändning till alla delar 

av samhället, hushåll, företag och myndigheter. De stödjer och bedriver forskning, 

tar fram statistik och testar produkter i sitt testlab. Energimyndigheten bidrar till 

nya och aktuella rön för att Sverige ska blir energismartare.  

Energimyndigheten har bett mig undersöka en broschyr som handlar om att välja 

rätt värmepump, broschyren finns i dagsläget både som trycksak och PDF. De har 

valt att sluta publicera texten i sin nuvarande form. Informationen är likväl viktigt 

och väldigt populär hos sin målgrupp, villaägare i Sverige. Maria Larsson (2019), 

kommunikatör på Energimyndigheten, berättar att den befintliga broschyren har 

beställts och laddats ner totalt 10 277 gånger under 2018 och är en av 

Energimyndighetens mest nedladdade texter. Beslutet att ta bort broschyren är 

bland annat baserat på att det är enklare att uppdatera information på en webbplats. 

Energimyndigheten vill även arbeta bort många av sina trycksaker, då det är dyrt 

och har stor miljöpåverkan. Informationen ska istället publiceras på webbplatsen, 

och behöver därför anpassas efter de förutsättningarna. Mitt uppdrag är att ta fram 

ett förslag på hur dessa webbanpassade texter kan se ut med fokus på 

informationsurval och webbstruktur.  

1.2 Syfte och mål 

Syftet med studien är att undersöka hur den nuvarande broschyren ska bli digital på 

bästa sätt. Den ursprungliga broschyren innehåller relevant information, som är 

viktig för att kunden ska kunna ta ett korrekt beslut. Tyngd kommer ligga på att 

denna relevanta information ska finnas kvar när informationen blivit digital. 

Energimyndigheten är som tidigare nämnt en statlig verksamhet och ska därför 

följa språklagen, vilket bland annat innebär att all text som publiceras av 

myndigheten ska vara tillgänglig för alla. En av dessa tillgänglighetsaspekter är 

klarspråk, i 11§ av språklagen (SFS 2009:600) står det att myndighetsspråk ska 

vara ”vårdat, enkelt och begriplig”. Syftet med min studie är även att undersöka 
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hur informationen kan skrivas i klarspråk och se hur tydlighet och struktur kan 

bidra till webbanpassningen av en text. Målet med min studie är att ta fram ett 

gestaltningsförslag på hur dessa webbanpassade texter kan se ut. 

1.3 Frågeställning 

Hur kan myndighetsinformation i tryckt format omarbetas och bli digitalt, utifrån 

faktorer som klarspråk, informationsurval och webbstruktur? 

1.4 Broschyr – Välj rätt värmepump 

Broschyren Välj rätt värmepump är en publikation från Energimyndigheten (2010). 

Det är en informationsbroschyr med neutral ton riktad till främst villaägare och 

fastighetsägare. Broschyren består av 27 sidor och beskriver vilka olika typer av 

värmepumpar som finns på den svenska marknaden. Broschyren informerar även 

om de olika värmepumpstypernas fördelar, nackdelar och för vilka typer av hus de 

passar till. Det finns även information om hur villaägaren bör tänka när denne tar in 

offerter och hur värmeförbrukningen räknas ut. Broschyren finns idag tillgänglig 

som tryckt broschyr och även som PDF. 

1.5 Avgränsningar  

I denna rapport kommer jag fokusera på att bearbeta texterna på sidorna 11,14,15 

och 17 i broschyren. Dessa sidor handlar om ytjordvärmepumpar, luft-

luftvärmepumpar och en tabell som ger en överblick av de olika 

värmepumpstyperna. Detta då jag inom tidsramen för examensarbetet inte har 

möjlighet att bearbeta hela broschyren. Jag kommer med dessa texter fokusera på 

klarspråk och aspekterna kring myndighetstexter anpassade för skärm. Jag kommer 

inte ändra teknisk information, då jag inte har den tekniska kunskap som krävs om 

värmepumpar. Jag kommer även arbeta med formgivning av min bearbetade text, 

som ett gestaltningsförslag. Jag kommer inte arbeta med övrig layout på 

Energimyndighetens webbplats, då detta är utanför mitt uppdrag.   

1.6 Målgrupp 

Min primära målgrupp i studien är villaägare som står inför ett beslut att välja 

värmepump. Min sekundära målgrupp är de 200 Energi- och klimatrådgivare som 
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arbetar i kommuner i hela Sverige. Dessa rådgivare arbetar med att guida villaägare 

och fastighetsägare när det gäller exempelvis val av värmepump. Min primära 

målgrupp som laddat ned eller beställt broschyren är svår att nå. Enligt 

dataskyddsförordningen (GDPR) är det olagligt att spara uppgifter om vilka som 

laddat ned broschyren. För att samla in data om målgruppen har jag valt att 

fokusera på min sekundära målgruppgrupp. Jag kommer ta vara på energi- och 

klimatrådgivarnas kunskaper och insikter om broschyren, dess innehåll och den 

primära målgruppen. 

1.7 Etiska aspekter  

I denna rapport kommer jag genomföra enkätundersökningar, en intervju och 

utprovningar. Enkätundersökningarna är anonyma, då det inte är av relevans att 

känna till deras identitet. Det enda som är känt är att informanterna arbetar som 

Energi- och klimatrådgivare någonstans i Sverige. Deras könstillhörighet och ålder 

kommer dokumenteras, då detta kan påverka resultatet på enkätfrågorna. Inte heller 

jag som skapat enkäten har kunskap om deras identitet. Vid intervjun kommer 

respondenterna presenteras med för- och efternamn och yrkestitel, men ingen övrig 

personlig information kommer fram i denna rapport. Utprovningarna kommer vara 

helt anonyma, då ingen personlig information är av relevans för resultatet.   
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2. Teori  

Under detta avsnitt tar jag upp de teoretiska perspektiv jag tagit del av under min 

studie. Dessa teoretiska perspektiv står till grund för de val och beslut jag tagit 

under min designprocess. 

2.1 Myndighetspråk 

Myndigheter, kommuner och landsting är enligt språklagen (2009:600) skyldiga att 

skriva begripliga och tydliga texter till allmänheten. Denna typ av text kallas 

klarspråk och regleras 11§ i språklagen (SFS 2009:600), som säger att ”Språket i 

offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt”. 

Nyström Höög, Söderlund och Sörlin (2012, s. 16–17) menar att gränsen mellan 

det myndighetsspråk som upplevs byråkratiskt och högtravande börjar suddas ut i 

samhället. Snarare möts privatpersonen av mer personligt tilltal och familjär ton. 

Det är nu mer vanligt att se exempelvis Försäkringskassan eller Skatteverket skriva 

inlägg på sociala medier, vilket ytterligare är ett steg att närma sig sin målgrupp. 

2.1.2 Myndigheter på webben 

I Nyström Höög, Söderlundh och Sörlin (2012, s. 105–122) skriver Linnea Hanell 

om myndigheters webbplatser och deras relation till medborgare. Hanells 

observation är att webbplatsen är en länk mellan myndighet och medborgare, där 

information och interaktion sker. Ofta finns interaktiva inslag där medborgare ska 

fylla i information som myndigheten behöver ta del av. Tidigare användes 

informationskanaler som bland annat broschyrer, faktablad, brev eller 

telefonsamtal, där viss utvald information presenterades. Nu finns all information 

oftast tillgänglig på webben. Denna tillgång på information kan ses från flera 

perspektiv. Åt ena sida är det positivt att allt ständigt finns tillgängligt. Men åt 

andra sidan kan också medborgarna drunkna i all information och har svårt att hitta 

det specifika de söker.  

2.1.2 Klarspråk 

Nord, Nyström Höög och Tønnesson (2015, s. 3) menar att klarspråk är något som 

är ytterst aktuellt för text som läses på skärm. Det handlar om att skriva begripligt 
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och detta är extra viktigt när övergången till skärm är ytterst aktuell. Många 

medborgare är inte vana att information aktivt måste sökas upp på webben. 

Klarspråk ska ge alla samhällsmedborgare samma möjlighet att ta del av 

myndighetsinformation.  

Språkrådet (2014, s. 12–15) nämner flera viktiga aspekter av klarspråk och hur en 

skribent kan tänka när den utformar information. För det första bör texten vara 

anpassad efter mottagaren, det innebär att skribenten behöver ha en viss insikt om 

vilka mottagarna är, bland annat: 

• Mottagarnas förkunskaper  

• Deras språkliga kompetens 

• Deras behov av information 

För det andra bör skribenten presentera informationen på ett passande systematiskt 

sätt, det vill säga följa en logisk röd tråd. Dispositionen ska vara tydlig för 

mottagaren och det ska framgå varför informationen kommer i en viss ordning. 

Detta kan skapas med hjälp av informativa rubriker, innehållsförteckning och 

sammanfattningar, det ger i regel en bra överblick. Genom att använda direkt tilltal 

nås mottagaren lättare och skapar ytterligare en tydlighet för vem texten är riktad 

till. Några andra sätt att skriva är genom att varva långa och korta meningar, vilket 

skapar bra flyt och läsrytm för mottagaren. Sedan är det väldigt viktigt att förklara 

facktermer och fackord för att öka förståelsen och gärna inkludera en ordlista som 

mottagaren enkelt kan återvända till.  

Wengelin (2015, s. 13–14) anser att klarspråk är något som behövs forskas mer på. 

Det är ett komplext ämne och det fungerar inte att endast se till textens utformning, 

utan även mottagarens förkunskaper. De punkter författaren anser vara mest 

tillförlitliga inom klarspråk är att skriva för mottagaren, använda vardagliga ord 

och inte använda krångliga meningar med bisatser.  

2.2 Läsbarhet och lättlästhet 

Melin (2011, s. 119–121) skriver att läsbarhet inte har med textens ämne att göra, 

utan med skribentens skicklighet att vara pedagogisk. Några faktorer som är 

vanliga i texter med god läsbarhet är en röd tråd och ett bra flyt. Vissa ämnen är 

dock svårare att förklara enkelt och tydligt, trots användandet av en röd tråd, men 

med vissa knep är det ändå möjligt. För att texten ska bli mer lättläst behöver 

skribenten göra ett aktivt val att undvika svåra ord och begrepp. Skribenten 

behöver även försöka förenkla texten. Det handlar inte om att förlöjliga läsaren och 
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kalla en hund för vovven, utan att nämna saker vid sitt rätta namn men alltid 

förklara när det behövs. Dessutom ska alla onödigt krångliga ord undvikas om det 

finns ett enklare mer vardagligt utryck. En annan viktig faktor är att arbeta med 

strukturen i texten, låt det viktigaste komma först. Även tydlig rubriksättning, 

ingress, underrubriker och tydliga övergångar är strukturer som hjälper läsaren att 

följa med i handlingen.  

2.2.1 Teckensnitt och teckengrad 

När det gäller typografi menar Hellmark (2006, s. 25–31) att vissa typografiska 

egenskaper kan främja läsbarheten. Med läsbarhet och lättläst menar Hellmark text 

som är behaglig för ögat att läsa. De typografiska egenskaper som är viktiga för att 

just främja lättläst text är: 

Teckensnittet är en viktig del av alla texter och påverkar hur lätt en text är att läsa. 

I dag finns många olika teckensnitt, exempelvis antikvor och san-serifer. Hur och 

när de används är något som kan påverka läsbarheten. Hellmark förespråkar att 

välja något av de klassiska teckensnitt som läsare vanligtvis är vana vid.   

Teckengraden är något som påverkar textens läsbarhet. Det normala intervallet på 

läslig teckengrad är 8–11 punkter, som de flesta kan läsa utan svårighet. Texten blir 

alltså inte enklare att läsa desto större teckengrad, utan snarare kan det ha motsatt 

effekt. Över 12 punkter bör inte användas i brödtext, förutom när det gäller 

barnböcker eller för personer med nedsatt syn.  

Även Guldbrand och Englund Hjalmarsson (2012, s. 125,129) menar att 

människors vana att läsa vissa teckensnitt påverkar hur lätt vi tar till oss text. Då 

läsning på skärm är vanligt förekommande har naturligtvis även teckensnitten för 

skärm utvecklats och förbättrats. Från början när skärmupplösningen var sämre 

fungerade san-serifer, som Arial, bäst för skärm. Men nu när upplösningen ständigt 

blir bättre fungerar även antikvan ofta bra för skärmläsning. Vissa teckensnitt som 

Verdana, Georgia, Calibri och Myriad är speciellt utvecklade för att läsas på skärm. 

2.3 Läsmål 

Gunnarsson (1989, s. 13–16) skriver att det är viktigt att ta hänsyn till läsarens 

intresse av texten, alltså läsarens läsmål. Beroende på vad läsaren förväntar sig, 

ändras inställningen till texten och också sättet den läses på. En instruktionstext 

läses på ett visst sätt, medan en myndighetstext på en annan. Ofta finns en 

uppfattning redan innan hur texten läses på bäst sätt, utifrån det läsaren vill ha ut av 
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texten. Däremot kan exempelvis en myndighetstext läsas på olika sätt, beroende på 

vem som läser. En myndighetsanställd läser texten med en viss inställning, medan 

privatpersonen förmodligen har ett annan infallsvinkel. Författaren menar att 

läsaren kan läsa samma text på olika sätt, beroende på dess läsmål. Första gången 

texten läses är det kanske för att få en övergripande förståelse, medan andra gången 

för att förstå innehållet på djupet. Tredje gången kanske läsaren letar efter specifika 

detaljer som denne behöver minnas. På detta sätt kan samma text läsas på många 

olika sätt, men av samma person.  

2.4 Läsning på skärm 

Holsanova (2010, s. 124–131) menar att läsning på skärm jämfört med läsning på 

papper har stora skillnader. I Holsanovas undersökning anser informanterna att 

läsning på webben ofta sker när man söker specifik information. När det gäller 

dagstidningar på webben vill informanterna ha en tydlig och snabb överblick av 

innehållet och utan ansträngning kunna se vilka nyheter som publicerats. 

Papperstidningen lästes istället gärna i lugn och ro, det visade sig vara ett sätt att 

slappna av. Informanterna upplevde det som att det fanns mer information i 

papperstidningen och även att översikten var tydligare än på webben.  

Melin (2011, s. 29–30) skriver att rent tekniskt har läsning på skärm många 

fördelar. Texten kan förstoras och det är lätt att söka efter specifika ord. Det är 

även enkelt att scrolla över stora partier men ändå få en snabb uppfattning om 

innehållet. Är det dessutom något svårt ord eller begrepp besökaren inte har koll 

på, kan ordet snabbt sökas upp i en sökmotor för mer information. Dessutom 

utvecklas datorskärmarna konstant, upplösning och kontrast har förbättrats mycket 

under de senaste åren. 

Guldbrand och Englund Hjalmarsson (2016, s. 81–82) skriver att struktur, 

disposition och formulering är det som har störst påverkan för texter som ska bli 

lästa på skärm. Sedan handlar det också om att skribenterna behöver anpassa 

texterna just för skärmläsning, det fungerar inte att skriva likadant som när man 

skriver text i tryckt form.  

Forsberg (2010, s. 52–57) menar att webbtexter ungefär behöver vara hälften så 

långa jämfört med tryckt format för att läsaren ska orka hålla intresset uppe. 

Forsberg påpekar även att skribenten inte kan räkna med att läsaren besökt andra 

sidor på webbplatsen: all information, alla begrepp och sammanhang behöver 

förklaras. Detta innebär att varje sida behöver fungera fristående. Genom tydliga 

och sammanfattande rubriker får läsaren en bra översikt vad texten handlar om. 
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Dessutom bör kortare rader, ca 55–65 tecken per rad användas. Läsaren hittar 

lättare på webbplatsen med en tydlig struktur, startsida och undersidor. Det är även 

viktigt med en tydlig menyrad då det underlättar förflyttningen mellan de olika 

nivåerna.  

2.5 Användarupplevelse på webben 

Användarupplevelsen är en viktig faktor för alla webbplatser, oavsett vad de 

marknadsför, säljer eller informerar om. Webbplatsen måste presentera information 

på ett effektivt och tydligt sätt (Garrett, 2011, s. 10–11). För att alla inblandade ska 

få en klar bild om vad som gäller är det viktigt att strategin skrivs ned och desto 

tydligare den är desto bättre. Men för att kunna svara på vad användarna vill med 

produkten måste företaget först ha en uppfattning om vilka användarna är. Detta 

kan göras genom enkätundersökningar och intervjuer (Garrett, 2011, s. 36–54). 

Användarupplevelse formar användarens tankar och känslor inför webbplatsen och 

företaget. I dagens samhälle finns ofta hundratals webbplatser som behandlar 

liknande information. Om en webbplats inte erbjuder en positiv 

användarupplevelse, finns det andra webbplatser som gör det. Är det en dålig eller 

krånglig upplevelse jämfört med liknande företag finns risken att användaren inte 

vill besöka sidan igen (Garrett, 2011, s. 9–12).   

2.6 Hierarkier 

När hierarkier används i text skapas en visuell överblick av textinnehållet. Det 

hjälper läsaren att skanna av texten och snabbt få en uppfattning om vilken 

information som finns att välja mellan. Skribenten kan arbeta med hierarki på olika 

sätt, exempelvis spatialt eller grafiskt. Spatialt innebär att skribenten arbetar med 

placering av text, som indrag eller blankrad för att skapa olika känslor. Med fokus 

på det grafiska kan bland annat teckengrad, teckensnitt, kursivering och 

färgsättning påverka hur hierarkin upplevs (Lupton, 2010, s. 132–136). 

2.7 Komposition och disposition 

Lagerholm (2008, s. 145–146) skriver att struktur är av största vikt när det kommer 

till att skapa begripliga texter. Är strukturen slumpmässig och rörig blir texten 

obegriplig för läsaren, oavsett hur bra ordval och formuleringar som använts. 

Genom att arbeta med textens struktur kan det skapas olika effekter: dramatisk, 

omväxlande eller pedagogisk. Allt handlar om i vilken ordning händelserna 
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presenteras. Genom att använda olika dispositioner påverkas textens 

innehållsmässiga struktur. Att beskriva händelser i kronologisk ordning innebär att 

texten utgår från en tidsdisposition. Rumsdisposition innebär att viktiga platser är 

utgångspunkt för strukturen. I exempelvis bruksanvisningar utgår strukturen från 

vilken del som är mest logisk att börja med. När en bokhylla ska byggas ihop 

börjar bruksanvisningen oftast med stommen, för att sedan gå vidare till mindre 

delar, som hyllplan. Att använda rumsdisposition är vanligt i bruksanvisningar och 

facktexer. 

2.8 Informativa bilder 

Holsanova (2010, s. 44–47) skriver om hur informativa bilder används för att 

informera om en handling eller regel. Exempel på detta är vägskyltar eller 

bruksanvisningar. Det viktiga med bilderna är inte att de visar en exakt bild av 

verkligheten, de ska istället hjälpa betraktaren att förstå syftet med bilden.  I denna 

typ av bilder spelar inte språket stor roll, bildens innehåll bör vara självförklarande. 

Holsanova (2010, s. 52–54) skriver även att text och bild kan komplettera varandra. 

När en text och bild är nära varandra behöver de höra ihop och bidra till ett 

meningsskapande. Bilden kan exempelvis bidra med ny information som inte 

framkommer i texten, vilket leder till en djupare förståelse hos läsaren. Det är 

därför viktigt att använda bildtexter för att förtydliga vad bilden visar och på så sätt 

anknyta till texten.  

2.9 Källkritik 

Denscombe (2016, s. 326–327) skriver att det är viktigt att vara källkritisk och 

noggrann vid urval av källor. Författaren nämner fyra olika kriterier för att 

säkerhetsställa källors trovärdighet: 

Autenticitet: är dokumentet korrekt, är det äkta? Är författaren den denne säger sig 

vara? 

Representativitet: Är det ett dokument som överensstämmer med liknande 

dokument? Representerar dokumentet dess genre? Verkar det vara komplett och 

färdigställt? 

Innebörd: Framkommer det tydligt vad texten handlar om eller behöver läsaren 

göra egna tolkningar och läsa mellan raderna? 
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Trovärdighet: Vem är författaren, vilket syfte hade denne? Är dokumentet vinklat 

åt något håll eller neutralt? När och var skrevs texten? Är texten relevant utifrån sin 

ålder och hur är texten publicerad? 

När det gäller forskningsartiklar är det viktigt att de är expertgranskade, peer 

reviewed. Då är det andra kunniga inom området som granskar om uppgifterna i 

artikeln verkar korrekta och att forskningen verkar tillförlitlig. 

Vid val av litteratur till min studie har jag utgått från punkterna ovan för att förhålla 

mig källkritisk. I många fall har jag valt litteratur jag använt under min utbildning, 

där författarna är välkända och många gånger baserar sina resonemang på 

forskning. Exempel på dessa är Holsanova (2010), som utifrån egen forskning i 

samverkan med Institutet för språk och folkminnen skrivit boken Myter och 

sanningar om läsning. Även boken Myndigheterna har ordet (Nord, Nyström 

Höög och Tønnesson, 2015) är skriven utifrån författarnas forskningsresultat. Flera 

exempel på litteratur som är baserat på forskning är Mot en evidensbaserad 

språkvård (Wengelin, 2015) och Texten med extra allt (Melin, 2011). Den litteratur 

jag använt som inte uttryckligen är baserad på tidigare forskning, är enligt mig 

författare som är trovärdiga på grund av sina många upplagor eller långa 

erfarenhet. Exempel på en av dessa böcker är Typografisk handbok (Hellmark, 

2006).  



 

11 
 

3. Tidigare forskning 

Jag har studerat två forskningsartiklar med fokus på skillnaden mellan läsning på 

skärm och på papper. De två artiklarna hör ihop och är del i samma studie. 

Studien består av fyra olika tester där de undersöker hur personer läser och förstår 

långa, informationsrika texter på datorskärm, läsplatta och på papper.   

3.1 Reading and learning from screen versus print: Part 1 

Den första forskningsartikeln undersöker hur stadsrådsmedlemmar och studenter 

tar till sig informationsrika texter både via papper och skärm. Testerna som utförts i 

studien undersöker både läsningen i sig, men också om förståelse och inlärning 

påverkas beroende på mediet. Stoop, Kreutzer och Kircz (2013a) skriver att 

resultatet av de två första testerna var att när det handlar om längre texter och 

inlärning är text på papper överlägset. Läsning på skärm är mer lämpligt vid 

informationssökning, när läsaren vill ha en tydlig överblick och när denne vill 

kommunicera. Studien visade också att texter på skärm behöver vara anpassade 

efter detta medium, det fungerar inte att använda samma text i tryckt format som 

till skärm.  

Det första testet bestod av att medarbetare i nio olika stadsråd runt om i Holland 

helt eller delvis övergick till att använda läsplattor under två månader. Alla 

politiska dokument lästes på läsplattor och efter testet utvärderades användandet. 

Fokus i studien var hur läsplattorna användes, uppskattades och vilka förbättringar 

som behövdes för att kunna använda läsplattor i sitt fortsatta arbete. Resultatet blev 

att de flesta saknade funktioner att göra stödanteckningar direkt i läsplattan, 

funktionen fanns men var för krånglig och tidskrävande. Det framkom tydligt att 

sökfunktionen i de digitala dokumenten var något medarbetarna tyckte var viktigt. I 

pappersversionen räckte det med innehållsförteckning, men när det gällde läsning 

på skärm var det extra viktigt att sökfunktionen var välutvecklad.  

Det andra testet bestod av 81 kommunikationsstudenter som skulle läsa en 

kurslitteratursbok som handlade om marknadsföring. En tredjedel av studenterna 

fick en tryckt upplaga av boken, en tredjedel fick boken som PDF på deras laptop 

och den sista tredjedelen fick boken på en läsplatta. Testet pågick under 12 veckor 

och under denna tiden fick studenterna använda boken på samma sätt som de 

använder andra böcker under utbildningen. Den grupp som hade boken på 
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läsplattan ansåg att den var för långsam och gav inte samma frihet som en tryckt 

upplaga. Det var svårt att hitta informationen de sökte och det gick inte att anteckna 

eller markera sidor på ett tillfredställande sätt. Den grupp som fått boken i PDF-

format var heller inte helt nöjda. Då dokumentet var låst gick det inte att kopiera 

text för att skapa egna sammanfattningar, eller göra egna anteckningar. Vissa 

upplevde även att det var distraherande att läsa de 200 sidorna på datorn, många 

fick ont i ögonen av ansträngningen. Andra upplevde att de hela tiden blev 

avbrutna med mejl, chattmeddelande och uppdateringar från sociala medier. Den 

sista grupp som haft den trycka boken upplevde inga problem och var den grupp 

som studerade flitigast under projektet. Mycket tack vare att de inte hade några av 

de tekniska svårigheter som de övriga grupperna hade. Stoop, Kreutzer och Kircz 

(2013a) skriver att slutsatsen blev att det fanns en svårighet att navigera sig i den 

långa texten. Överblicken var dålig och varken PDF:en eller läsplattans 

förutsättningar och funktioner var tillräckliga, de blev istället hinder för 

studenterna.  

3.2 Reading and learning from screen versus print: Part 2  

I den andra forskningsartikeln fortsätter undersökningen med ytterligare två tester. 

I dessa fall är det studenter i båda testerna som läser texter på olika medier och 

efteråt får svara på frågor och delta i samtalsgrupper. I denna artikel fokuserar 

Stoop, Kreutzer och Kircz (2013b) på hur inlärningen skiljer sig mellan 

datorskärm, papper och en interaktiv tankekarta där också texten och 

formgivningen är anpassad efter mediet.  

I det tredje testet deltog 169 studenter som skulle läsa en text som handlade om 

internkommunikation. Texten var inte en del av deras kurslitteratur men var på rätt 

kunskapsnivå och inom rätt genre för deras studier. Hälften av gruppen fick en 

pappersversion av texten, tillsammans med en ordlista och övningsfrågor på 

separata papper. Den andra hälften fick använda datorn där texten var anpassad 

efter datorskärmen, både ordlistan och övningsfrågorna var integrerade i 

formgivningen. Genom att hålla muspekaren över orden i texten kom 

ordförklaringen upp, och övningsfrågorna var direkt i samband med det relevanta 

textstycket. De båda grupperna fick 25 minuter på sig att läsa texten och de 

tillhörande övningsfrågorna. Efter det fick alla svara på frågor som handlade om 

texten, detta för att se om det fanns någon skillnad i inlärning mellan de två 

grupperna. Resultatet blev att gruppen som arbetat vid datorn fick bättre resultat på 

kunskapstestet. Detta på grund av att övningsfrågorna var direkt kopplade till 

textstycket, studenterna svarade därför omedelbart på övningsfrågan, vilket ledde 
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till ökad inlärning. I gruppen som hade pappersversionen var övningsuppgifterna 

placerade på ett separat papper längst bak i häftet, vilket gjorde att de flesta 

studenter svarade på frågorna efter de läst igenom all text. En av slutsatserna på 

testet är att webbtexter behöver vara korta och konkreta. Texten ska få plats på 

skärmen så att besökaren inte behöver scrolla för att läsa, då försämras upplevelsen 

direkt. Genom att använda interaktiva inslag blir texten tydligare och minnesvärd 

för läsaren.  

I det fjärde och sista testet undersöktes skillnaden mellan en interaktiv tankekarta 

och pappersversion. Texten i detta fall bestod av tio sidor som handlade om det 

holländska landskapet, vilket inte hade något alls med studenternas studier att göra. 

I testet deltog 173 design- och kommunikationsstudenter. Hälften av studenterna 

blev tilldelade pappersversionen, de fick även tillgång till en webbplats med 

tillhörande videofilmer ordlista och sammanfattningar och övningsfrågor.  

Resterande hälften fick tillgång till en interaktiv tankekarta, där de tio sidorna, 

videofilmerna, ordlistan och övningsfrågorna var integrerade i utformningen. De 

två grupperna fick alltså exakt samma material i form av text och övrigt innehåll, 

det enda som skiljde dem åt var formatet. Testet gick till på samma sätt som 

föregående test. Studenterna fick 30 minuter på sig att läsa texten och 

övningsfrågorna. Efter testet fick de svara på frågor om textens innehåll. Resultatet 

blev svårtolkat, då de olika gruppernas testresultat inte gav ett tydligt besked. På 

vissa frågor svarade gruppen med tankekartan bättre, medan de på andra frågor 

hade ett sämre resultat. Det som däremot framkom tydligt efter testet var att de som 

deltagit i gruppen med tankekartan upplevde en stress över att inte hinna läsa all 

text. Då tankekartan bestod av rutor som förstorades när studenten tryckte på dem 

var det svårt att se helheten när rutorna var minimerade. De upplevde alltså att det 

var väldigt mycket text och att de inte skulle hinna läsa allt inom tidsramen. Till 

skillnad från gruppen med pappersutskriften som med enkelhet snabbt skapade sig 

en uppfattning om textmängden. Slutsatsen var att studenter uppskattar att 

studiematerialet är tydligt och strukturerat på ett sådant sätt att läsaren enkelt får en 

uppfattning om dess omfattning. På detta sätt ansåg studenterna att de kan anpassa 

sina studier efter den textmassa de ska läsa.   

3.3 Källkritik 

Jag fann dessa forskningsartiklar på Primo som är den tjänst som Mälardalens 

högskolas bibliotek tillhandahåller. Artiklarna är skrivna 2013, vilket innebär att de 

är sex år gamla när jag skriver denna studie. Självklart har det hänt mycket under 

dessa år när det kommer till teknikutveckling, men också människors vana att 
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arbeta med datorer. Hur resultatet skulle sett ut idag är svårt att förutspå, men 

gissningsvis kan vanan för läsning på skärm ökat. Exempelvis har programvarorna 

utvecklats och fler funktioner finns i dagens PDF-läsare. 

Dessa artiklar känns relevanta för min studie då det är högst relevant att veta 

skillnaden mellan papper och skärm. Jag behöver få en förståelse på hur 

skillnaderna påverkar oss och vad som fungerar och vad som behöver utvecklas. 

Stoop, Kreutzer och Kircz (2013a, b) har gjort studier på studenter, vilket inte är 

något som jag kan relatera till i min undersökning. Däremot finns likhet mellan 

studien och min undersökning, då både studenterna och min målgrupp, villaägarna 

vill läsa texter som anses viktiga och ger relevant information. Även många av de 

slutsatser som författarna kom fram till är relevanta för min undersökning, och 

stöds även av de teorier jag tagit upp i tidigare avsnitt. Exempelvis säger både 

forskningsartiklarna och litteraturen att texter på webben behöver vara enkla, 

konkreta och framför allt ge en enkel och tydlig översikt av informationen. Att 

använda samma texter och utformning som på papper är något som inte verkar 

fungera om läsaren snabbt vill få en uppfattning om innehållet.   
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4. Metoder  

Under detta avsnitt förklarar jag vilka metoder som använts för att besvara min 

frågeställning. Jag beskriver även på vilket sätt de har hjälpt mig i min 

designprocess och i att komma fram till ett resultat. Under respektive metod finns 

även metodkritik där jag diskuterar tänkbara brister med mina metodval. 

4.1 Webbaserad enkätundersökning 

Jag har genomfört en webbaserad enkätundersökning (Bilaga 1) som skickats ut till 

min sekundära målgrupp, de 200 energi- och klimatrådgivarna som arbetar runt om 

i Sverige. För att nå ut till dessa har min kontaktperson, Maria Larsson på 

Energimyndigheten skickat ut enkäten till alla rådgivare. Jag inser att 200 personer 

var många att skicka ut enkäten till, men jag räknar inte med svar från alla. Jag 

räknar med att få svar från ungefär 10–20 procent, vilket innebär 20–40 svar som 

jag anser vara hanterbart. Skulle jag få in fler svar är detta inget större hinder då de 

flesta frågor är flervalsfrågor och därför enkelt kan hanteras, då svaren presenteras i 

procentform. Denscombe (2016, s. 35–39) skriver att webbaserade 

surveyundersökningar har många fördelar, dels är det enkelt att nå ut till många 

människor oavsett geografisk placering, de är tidsbesparande då utlämning- och 

insamlingstiden är obefintlig och även att svaren finns direkt på skärmen, vilket 

innebär mindre tid till transkribering. En annan fördel är att data finns direkt på 

skärmen och att många program automatiskt räknar ut statistik och sammanställer 

svar, vilket kortar ner analystiden avsevärt.  

Jag ställer frågor som rör den nuvarande broschyren, hur informationen upplevs, 

om texten är tydlig och enkel, hur broschyren används idag och vilka som är deras 

vanligaste kunder. Tanken med enkäten är att jag ska få in så mycket information 

som möjligt om hur rådgivarna upplever broschyren idag och hur de vill förbättra 

den. Här har rådgivarna en chans att påverka den framtida utformningen. Även om 

jag inte hinner skriva om hela broschyren inom tidsramen för min studie, har 

Energimyndigheten fått en bra utgångspunkt i vad målgruppen uppskattar och vill 

ha.   

Jag upplevde det ganska komplicerat att formulera frågor till den webbaserade 

enkätundersökningen, det var viktigt att få fram rätt sorts information. Då jag inte 

träffat eller har en personlig kontakt med någon av dessa rådgivare är all 
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information tvungen att komma från enkätsvaren. Detta har lett till att jag ställt för 

många frågor, där jag i efterhand inte kan använda alla svarsresultatet till något i 

min studie. Min tanke var att få in så mycket information som möjligt för att sedan 

i efterhand kunna sålla i det som jag kunde använda. Detta har inneburit att det 

tagit längre tid för mig att analysera och gå igenom svaren än om jag lyckats 

precisera mer relevanta frågor. 

4.2 Textanalys 

Jag har genomfört en textanalys för att få en djupare inblick och tydligare förståelse 

för hur broschyren ser ut och fungerar idag. I många fall har vi en magkänsla om 

hur texten är, men för att säkerställa och faktiskt se vilka faktorer som påverkar 

bland annat stil, genre och struktur är textanalyser en bra metod. Hellspong (2001, 

s. 13–14) skriver att textanalyser kan hjälpa oss att förstå texters funktion och form 

och hur dess uppbyggnad formar vår upplevelse av texten.  

4.2.1 Läsbarhetsanalys  

Genom att göra en läsbarhetsanalys kan jag undersöka hur broschyren i dagsläget 

fungerar utifrån läsbarhet, lättlästhet och läslighet. Dessa är viktiga egenskaper 

hos myndighetstexter och det är relevant för mig att veta hur broschyren ser ut idag 

för att kunna omarbeta texten och förbättra den. Hellspong (2001, s.85) skriver att 

läsbarhetsanalysen kan hjälpa oss att se hur en text fungerar för läsaren, både 

utifrån textens tillgänglighet, läsaren förkunskaper och hur väl den grafiska formen 

och teckensnittet passar läsarens förutsättningar.  

I min textanalys var det i vissa fall svårt att veta hur målgruppen upplever texten. 

Jag har gjort egna antaganden och baserat det till viss del på tidigare erfarenheter. 

Men textanalysen kan inte ses som ett rätt svar och är endast min tolkning av hur 

texten uppfattas. 

4.3 Semistrukturerad intervju  

Jag har genomfört en videointervju med två personer som arbetar på 

Energimyndigheten. Jag intervjuade Helena Holm som har lång erfarenhet av att 

utbilda energi- och klimatrådgivare samt arbetar med tester av värmepumpar. Hon 

är insatt i hur värmepumpar fungerar och svarar även på frågor från privatpersoner. 

Under intervjun deltog även min kontaktperson på Energimyndigheten, Maria 

Larsson. Hon arbetar som kommunikatör och är dels insatt i min studie och även i 
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hur kommunikationen på Energimyndigheten fungerar. Denna intervju är en viktig 

del av min studie. Då jag saknar fördjupad kunskap om värmepumpar är det svårt 

för mig att prioritera informationen i broschyren. En viktig del med att 

informationen skulle bli digital är att ta fram det viktigaste och mest väsentliga, 

detta kan Helena och Maria hjälpa mig med. Broschyren är full med viktig och 

relevant information, men vad är viktigast och vad ska jag ska fokusera på?  

Denscombe (2016, s. 267–268) skriver att genom gruppintervju kan intervjuaren få 

ut mer representativa data, vilket innebär att resultatet kan få en större variation och 

flera åsikter under samma intervju. Min förhoppning är att Helena Holm och Maria 

Larssons svar ska komplettera varandra. De har olika arbetsuppgifter och har olika 

syn och erfarenheter om värmepumpar och den nuvarande broschyren. Deras 

gemensamma bild kan hjälpa mig att få en mer komplett och tydlig uppfattning. 

Denscombe (2016, s. 266) skriver att semistrukturerade intervjuer är bra att 

använda när intervjuaren vill vara flexibel och låta den intervjuade få fritt utrymme 

att tala och utveckla sina tankegångar. Jag valde en semistrukturerad intervju 

(Bilaga 3) då jag har vissa frågor jag behöver få svar på, men är inställd på att 

respondenterna har mycket information som jag inte kan förutspå innan. Jag vill 

därför ha möjlighet att ge dem utrymme och anpassa mina frågor efter samtalet. 

Några av de frågor jag ställer under intervjun är: 

• Vilka delar av den nuvarande broschyren är viktigast? 

• Behöver broschyrens information uppdateras? 

• Vad är era tankar om att broschyren ska bli digital? 

• Vilken är er primära målgrupp? Hur ser den gruppen ut? 

• Vilka är de vanligaste frågorna ni får om broschyren? 

Intervjutillfället skedde genom ett videosamtal, det hade förmodligen varit mer 

önskvärt att genomfört intervjun öga mot öga. Det uppstod vissa tekniska problem 

under intervjun då mikrofonen på respondenternas mikrofon på datorn hade dålig 

upptagningsförmåga. Detta innebar att jag tidvis hade svårt att uppfatta vad 

respondenterna svarade, vilket innebar att de fick upprepa sig. Detta ledde till att 

intervjun inte flöt på lika bra som när man genomför en fysisk intervju på plats. 

Trots problemet med mikrofonen gick intervjun bra och jag fick fram de relevanta 

svar jag hoppats på. För framtida videointervjuer kommer jag vara mer noggrann 

med hur utrustningen fungerar innan intervjun börjar. 
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4.4 Prototyper 

Efter jag genomfört och analyserat resultaten från enkäterna, textanalysen och 

intervjun har jag utformat tre prototyper (Bilaga 6). Prototyperna är förslag på 

webbanpassade texter och ett strukturförslag på hur den tryckta broschyren kan 

utvecklas och fungera på webben. Jag har skapat tre digitala prototyper som är 

baserad på Energimyndighetens grafiska profil. Wikberg Nilsson, Ericson och 

Törlind (2015, s. 154–155) skriver att prototyper är ett bra sätt att testa sina idéer, 

det är en möjlighet att se om lösningen fungerar som planerat. Genom att testa 

olika prototyper och jämföra med varandra, tydliggörs vad som fungerar och vad 

som behöver utvecklas ytterligare. Genom att göra en prototyp blir det också 

tydligare för utomstående att få en förståelse för hur slutprodukten kan komma att 

se ut.  

Jag har utgått från sidorna 11, 14 och 15 i broschyren Välj rätt värmepump när jag 

utformat mina prototyper. Sidorna handlar om två olika typer av värmepumpar, 

ytjordvärmepump och luft-luftvärmepump. Jag har valt dessa två då de skiljer sig 

mycket i installation och tekniska förutsättningar, detta anser jag vara viktigt för att 

skapa en bredd i prototypens innehåll. Jag gjorde även en prototyp på sidan 17 i 

broschyren. Uppslaget består av en tabell i form av en sammanställning av de olika 

värmepumpstyperna. Den ger en överblick över vilka olika typer av värmepumpar 

som finns. Jag har endast ändrat formgivningen på tabellen, all information i 

tabellen är fakta jag inte har möjlighet att påverka eller ändra.  

Jag har försökt efterlikna Energimyndighetens webbplats i mina tre prototyper, där 

jag skapat egna menyrubriker som är anpassade efter broschyrens innehåll. Tanken 

med detta är att försöka skapa trovärdiga prototyper där det är lättare att sätta sig in 

i hur jag tänkt att informationen på webbplatsen kan fungera. Prototyperna i form 

av färdiga förslag presenterar jag under rubriken Gestaltning. 

4.5 Utprovning av prototyper 

För att testa mina tre prototyper genomförde jag utprovning på fem personer ur min 

primärmålgrupp. Av dessa fem personer är fyra villaägare och den femte 

ordförande i en bostadsrättsförening. Utprovningen genomfördes med hjälp av ett 

frågeformulär med frågor kopplade till mina prototyper.  I början av 

frågeformuläret fanns en informationsdel som informerar om att utprovningen är 

helt anonym, frivillig att delta i och får avbrytas utan orsak om testpersonen inte 

vill genomföra utprovningen (Bilaga 4). Jag berättar även att resultatet av alla 

utprovningar kommer redovisas i min studie och endast i detta sammanhang.  



 

19 
 

Utprovningen består av fyra delar. De första tre delarna handlar om de tre olika 

prototyperna. Sista delen är frågor om hur prototyperna upplevs, hur texterna 

upplevs och om det finns några stavfel eller möjliga förbättringar. Under de delar 

som handlar om prototyperna har jag ställt scenarier där testpersonen uppmanas att 

hitta en viss sorts information, frågor om textinnehållet, exempelvis: Om du vill 

veta mer om luft-luftvärmepumpen, hur kan du hitta den informationen?” 

Denscombe (2016, s. 35) skriver att e-postfrågeformulär innebär att respondenten 

kontaktas och vid godkännande skickas all information och frågeformulär till 

respondentens mejl. Dessa personer är ofta handplockade. För att underlätta 

genomförandet av utprovningen fick tre av testpersonerna genomföra utprovningen 

hemma på sina egna datorer, jag skickade information, frågeformulär och 

prototyperna via mejl. För att snabbt återkoppla ringde jag upp testpersonerna efter 

de genomfört utprovningen för att höra hur det kändes, om det var några 

svårigheter eller något de undrat över. Denscombe (2016, s. 300) menar att det är 

viktigt att försöka skapa en naturlig miljö för testpersonen, att denne ska känna sig 

bekväm och trygg i situationen. Det är viktigt att undvika interaktion och helt 

enkelt försöka vara osynlig. De två resterande testpersonerna utförde utprovningen 

hemma hos mig på min dator, där jag tog fram allt material de behövde och läste 

upp frågorna. På så sätt kunde testpersonerna fokusera prototyperna och pratade 

högt medan jag antecknade.   

Som jag nämnde tidigare är en av mina testpersoner inte villaägare utan ordförande 

i en bostadsrättförening. Detta är ett val jag tog för att dels testa min prototyp på så 

många som möjligt, dels för att se hur prototypen fungerar på någon som inte är 

villaägare. Testpersonen har ett intresse och kunskap om liknande ämnen, även om 

denne inte utifrån sin roll som ordförande är i direkt behov av informationen. 

Något som kan ha påverkat resultatet av utprovningen är att tre av fem testpersoner 

fick göra utprovningen själva vid sina egna datorer. Min förhoppning är att de i 

lugn och ro fick fundera och analysera vid sin egen dator som de är vana att arbeta 

vid. Men naturligtvis finns risken att de hade passat dem bättre att jag var 

närvarande vid utprovningen som stöd och kunnat ge mer guidning vid behov. 

Anledningen till att de fick utföra utprovningen hemma är för att det var svårt att få 

till ett personligt möte då de tre testpersonerna arbetar heltid och vissa bor på långt 

avstånd. Att jag inte var konsekvent i hur jag genomförde utprovningarna kan 

också ha påverkat resultatet. De två testpersonerna som utförde utprovningen 

hemma hos mig kan givetvis ha blivit påverkade och störda av min närvaro i 

rummet. För att försöka anpassa mig efter deras behov gav jag dem alternativet att 

genomföra testet helt själva, liknande de andra utprovningarna. Men båda två 

föredrog att jag var närvarande och läste upp frågorna, vilket jag då anpassade mig 
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efter. Denscombe (2016, s. 77–78) skriver att bekvämlighetsurval är när forskaren 

handplockar en grupp människor som är enkla att få tag på. Detta kan bero på 

faktorer som tid och pengar, där de enkla valen blir de mest praktiska. Detta kan 

dock ses som en passiv inställning om det gäller forskning på högre nivå, då kraven 

och förväntningarna är högre. Alla fem testpersoner känner jag personligen vilket 

eventuellt kan ha haft en negativ påverkan på resultatet, då de undermedvetet kan 

försökt anpassa sina svar för att vara snälla. Jag valde dock att fråga personer i min 

omgivning som jag vet ger ärliga svar och inte anpassar sig för att svara ”rätt”.  
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5. Resultat 

I detta avsnitt presenterar jag resultatet som framkommit av mina metoder. 

5.1 Resultat av webbaserad enkätundersökning 

Som jag skrivit tidigare under metoder skickades enkäten ut till 200 Energi- och 

klimatrådgivare. Min förhoppning var att 10–20 procent av dessa skulle svara, 

vilket var en ganska korrekt uppfattning. Jag fick in 29 svar under de tre veckor 

som enkäten var aktiv, vilket jag anser är en bra svarsmängd för att se övergripande 

uppfattningar. Av de svarande var 48 procent kvinnor och 51 procent män. Alla har 

läst broschyren Välj rätt värmepump och 69 procent av dem har läst den som tryckt 

broschyr, 17 procent som utskriven PDF och 10 procent på skärm. Generellt sätt är 

de flesta samstämmiga i sin uppfattning om den nuvarande broschyren, den är 

viktig i deras dagliga arbete men är daterad. Informationen behöver uppdateras då 

det hänt mycket både med lagstiftning och gällande teknikutveckling i 

värmepumpsbranschen. De svarande är generösa med att i fritext berätta vilka delar 

av broschyren som behöver uppdateras, men då det mesta handlar om teknisk 

information är det sådant jag inte kan påverka i denna studie. Däremot är det viktig 

och relevant information som kommer föras vidare till Energimyndigheten som 

stöd när de står inför att uppdatera informationen.  

Broschyren är populär att dela ut på bomässor och kundmöten runt om i landet. 

Rådgivarna vill ge en fysisk produkt till de som är intresserade eller är i valet att 

byta till värmepump. De flesta rådgivare delar även ut broschyren till sina kunder, 

men vissa har slutat med det då de anser att materialet är för daterat. Texterna 

upplevs av de flesta som enkla och konkreta, men några tycker det är för mycket 

text och att en sammanfattning i början skulle underlätta. Många använder tabellen 

med sammanställning över de olika värmepumpstyperna i samtal med sina kunder, 

då den är övergripande. Bilderna i broschyren anses vara tydliga och konkreta och 

fungerar till texten. 

Eftersom miljö- och klimatrådgivarna i högsta grad påverkas av 

Energimyndighetens beslut att ta bort den tryckta broschyren, kändes det relevant 

att veta deras känslor och tankar inför detta. 13 procent av de svarande tycker det är 

bra att informationen kommer bli digital och att broschyren i sin befintliga form tas 

bort. Resterande 87 procent är osäkra eller negativa till förändringen. 100 procent 
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av de svarande vill ha möjlighet att skriva ut information i framtiden, då det är 

viktigt i deras dagliga arbete. På frågan hur denna information helst skulle se ut är 

det vissa som föredrar en liknande broschyr som i dagsläget. Det finns även de som 

vill kunna anpassa materialet efter specifika kunders behov och några vill kunna 

skriva ut en sammanfattning av broschyren. 

5.2 Resultat av läsbarhetsanalys 

I läsbarhetsanalysen har jag analyserat sidorna 11, 14 och 15 i broschyren Välj rätt 

värmepump (2009). Se Bilaga 8 för en komplett översikt av de analyserade sidorna.  

Texterna riktar sig till villaägare som är intresserade eller står inför ett beslut att 

välja värmepump. Läsarna behöver ha en viss förkunskap om fackord i samband 

med värmepumpar, då dessa inte förklaras i texterna. Det finns olika möjligheter att 

läsaren kommer i kontakt med texten. Antingen har de broschyren digitalt som 

PDF, eller i utskriven form. De kan själva ha sökt upp informationen eller fått den i 

samband med en bomässa eller i möte med en energi-och klimatrådgivare. Då 

texterna är informationsrika krävs förmodligen en viss typ av koncentration och 

lugn och ro för att kunna ta till sig informationen.   

Texternas grafiska form är övergripande god. 

Inga stavfel, konstiga avstavningar eller annat att 

störa sig på. Teckengraden upplevs lagom, 

kägeln är luftig och teckensnittet är en antikva 

med god läsbarhet. Radlängden är i övre skikten i 

förhållande till rekommendationerna, med 

genomsnitt 64–69 per rad. Hellmark (2006, s. 31) 

menar att ca 55–65 tecken per rad är optimal för 

en god läsbarhet. Formgivningen över lag 

upplevs luftig och trevlig, med breda marginaler 

och stora illustrationer. Den enda gång jag 

upplevde en förvirring var på sida 14, då 

illustrationen över rubriken Luft-luftvärmepump 

inte hör ihop med texten (Bilaga 8). I detta fall 

hör illustrationen ihop med texten på förgående 

sida som handlar om luft-vattenpumpar, men det 

insåg jag inte förrän jag läst bildtexten. 

 

Bild 1 – ur broschyren ”Välj rätt 

värmepump” (2009, s. 14). Bild och text 

hör inte ihop, vilket kan förvirra läsaren 

vid första anblick.  
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Texten är inte avancerad, men en viss förförståelse kan behövas. Det förekommer 

ganska många facktermer som inte förklaras i texten, och i många fall behövs det 

kanske inte. Ord som varmvattenberedning, uppvärmningskostnad och 

distributionssystem kan av vissa upplevas som långa och krångliga ord. Det är svårt 

att uttala sig om målgruppens förkunskaper, men troligtvis är villaägare som söker 

denna information något insatta i vad ämnet handlar om. LIX-värdet på texterna är 

44, vilket innebär att texterna räknas som medelsvåra, normal tidningstext. 

Wengelin (2015, s.4) menar att LIX-värdet inte berättar allt om textens 

svårighetsgrad, det utgår från hur långa meningar och långa ord som texten 

innehåller. Vilket endast ger en indikation på hur texterna kan upplevas av läsaren.   

5.3 Resultat av intervju  

När jag intervjuade Helena Holm och Maria Larsson framkom viktig information 

så att jag kunde påbörja utformningen av min prototyp. Som jag nämnt tidigare är 

informationsurvalet en viktig del i min studie och Helena och Maria var rätt 

personer att fråga. Det framkom snabbt att den absolut viktigaste informationen i 

broschyren är de olika typerna av värmepumpar. Helena har god insikt i både min 

primära och sekundära målgrupp och berättade att kunden vill ha en översikt på 

vilka värmepumpar som finns och vilka fördelar och nackdelar som finns med de 

olika sorterna. Det är även viktigt att ha med vilka typer av hus som de olika 

värmepumpstyperna passar för, då detta är något villaägaren behöver veta vid 

beslutstagande. 

Energimyndigheten ger en objektiv bild av de olika värmepumparna, då den 

grundläggande funktionen i myndigheten är att informera om vilka alternativ som 

finns och inte påverka kunderna i någon riktning. När jag frågade hur de ser på 

broschyrens tekniska information och hur aktuell informationen är, berättar Helena 

att de är medvetna om att informationen behöver uppdateras. Detta var en 

bidragande faktor i beslutet att ta bort den befintliga trycksaken. Jag frågade även 

om de har några tips till mig om hur jag ska tänka med min prototyp, då de vet vad 

deras kunder uppskattar. Några av de tips Helena och Maria gav är att använda 

checklistor och interaktiva inslag. Gärna att det ska finnas illustrationer som 

förtydligar texten.  
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5.4 Resultat av utprovningar 

Syftet med utprovningen är att se hur väl mina prototyper skulle fungera på 

Energimyndighetens webbplats. Viktiga faktorer för mina prototyper är att de ska 

vara skrivna i klarspråk, ha en tydlig struktur och ha ett relevant informationsurval. 

Jag har utformat mina prototyper utifrån dessa faktorer och baserat mina beslut på 

teorierna jag tagit upp i denna studie, den tidigare forskningen jag tagit del av och 

de metoder jag genomfört. 

Det ät en balansgång att få prototyperna sammanhållna. Det ät utmanande att arbeta 

med informationsurvalet, där villaägaren behöver få relevant information som ger 

en tydlig överblick av innehållet, men inte för enkelt att texten tappar sitt syfte. För 

att texten ska få en tydlig struktur arbetade jag fram informationen i en punktlista. 

Jag upplevde att det underlättade läsningen och bidrog till en tydlig och 

övergripande struktur. När jag utformade texten tänkte jag utifrån klarspråks 

definition: vårdat, enkelt och begriplig. Även här finns en balansgång att skriva 

enkelt, men inte ramla över gränsen att bli för enkelt, vilket kan upplevas som 

hånande.  

Som jag nämnt tidigare deltog fem personer i min utprovning. Det skedde vid olika 

tillfällen men alla genomfördes under två dagar. Resultatet av utprovningarna är 

bra, med vissa förbättringsförslag på både text och formgivning. Den första 

prototypen som undersöktes var mitt förslag som startsida för Välj rätt värmepump. 

5.4.1 Prototyp 1 – Välj rätt värmepump 

Jag har skapat mina prototyper (Bilaga 6) för att efterlikna Energimyndighetens 

webbplats, då informationen från broschyren är tänkt att finnas på deras webbplats. 

Under utprovningen fick testpersonerna svara på frågor kopplade till denna första 

prototyp. Första frågan handlade om hur de kunde hitta mer djupgående 

information om värmepumpar. Till höger i en ruta har jag lagt två länkar till en 

PDF som jag tänkt ska fungera som mer fördjupad information som ska vara 

utskriftsbar. Då enkätundersökningen visade att alla energi- och klimatrådgivare 

vill kunna skriva ut information, har jag i min prototyp lagt fram en möjlig lösning. 

Detta genom att skapa en fördjupad informationstext som komplement till 

informationen på webbplatsen. Vilket förhoppningsvis leder till större valfrihet och 

mer anpassad information efter behov och intresse. 
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Bild 2 – Min första av tre prototyper. Här finns en kort introduktion om vad sidorna om värmepumpar  

kommer att handla om och även en sammanställning av de olika värmepumpstyperna. 

Testpersonerna fick också i uppdrag att undersöka tabellen för att se om de kunde 

avgöra vilken värmepump som skulle passa deras hus bäst. Alla testpersoner kunde 

svara på frågan och ansåg att tabellen var enkel att förstå. Däremot påpekade en 

testperson att det vore enklare och bättre med en interaktiv guide. Användaren kan 

då enklare få fram anpassad information, då denna tabell i dagsläget endast visar en 

liten del av all information. Detta är något jag är medveten om. Tabellen är inte 

komplett och mer information behövs för att kunna ta ett beslut. Jag har tagit 

informationen och tabellen från den ursprungliga broschyren eftersom 

enkätundersökningen visade att den var populär och uppfattades som enkel och 

tydlig. Däremot håller jag helt med om att en interaktiv guide skulle vara att 

föredra i den färdiga versionen på Energimyndighetens webbplats. Jag fick även 

feedback från två personer på att tabellen såg konstig ut i PDF: en, rutorna hade 

hoppat runt och det såg inte enhetligt ut. Detta var något som jag ändrade till den 

färdiga gestaltningen.  
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5.4.2 Prototyp 2 – Luft-luftvärmepump 

Den andra prototypen handlar om Luft-luftvärmepumpar och är en undersida till 

Välj rätt värmepump. På sidan finns information om hur luft-luftvärmepumpar 

fungerar, i vilka hus de passar bäst och vilka andra förutsättningar som är viktiga. 

Som jag nämnt tidigare resulterade min prototyp i att bli en punktlista. Under 

denna prototyp ställde jag frågor om informationen i texten, detta för att se om jag 

varit tillräckligt tydlig när jag utformat texten i punktlistan. Jag ställde frågor som: 

för vilken typ av hus passar luft-luftvärmepumpen bäst och Vad bör du tänka på 

när du köper en luft-luftvärmepump? Dessa frågor var inga svårigheter för mina 

testpersoner att svara på. Alla ansåg att informationen på sidan var enkel att förstå 

och hade tillräckligt med information för att skapa en förståelse för hur en luft-

luftvärmepump i fungerar.  

Bild 3 - Förstoring från sidan Välj rätt värmepump. Här ses den 

inledande texten och tabellen. 
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Bild 4 – På den andra prototypen finns information om luft-luftvärmepumpar. Informationen står i en 

 punktlista och till höger finns en informativ bild som beskriver hur värmepumpen fungerar.  

5.4.3 Prototyp 3 – Ytjordvärmepump 

Min tredje och sista prototyp handlar om ytjordvärmepumpar. Denna prototyp har 

likadant upplägg som förslaget om luft-luftvärmepumpar. Tanken var att den 

grafiska utformningen på dessa sidor om värmepumparna ska likna varandra, för 

att skapa en genomgående röd tråd. 

  
Bild 5 – Förstoring på illustrationen som beskriver ytjordvärmepumpar.  

Här önskade två testpersoner att bilden var interaktiv och gick att få mer information. 

Jag har valt att använda illustrationerna som fanns i den ursprungliga broschyren då 

jag ansåg att de var tydliga och bidrar till ökad förståelse för hur de olika 

värmepumparna fungerar. Tanken var att användaren ska kunna klicka på bilden 
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för att få en förstorad version. Jag frågade testpersonerna hur de upplevde 

illustrationen och alla ansåg att den var tydlig, informativ och fungerade väl till 

texten. Två av testpersonerna var däremot intresserade att se mer av bilden. De 

ville få ytterligare information om hur värmesystemet fungerade. Båda två föreslog 

att bilden kan vara interaktiv och önskade möjligheten att kunna klicka in djupare i 

bilden, på så sätt vill de få upp en förstoring på hur värmepumpen ser ut inuti.  

 

Bild 6 – Den tredje prototypen handlar om ytjordvärmepumpar. Denna prototyp har samma  

formgivning som prototypen av luft-luftvärmepumpen då alla undersidor ska följa samma upplägg.  

5.4.4 Sammanfattning av utprovning 

Jag är nöjd med min utprovning som helhet och anser att svaren både gav 

bekräftelse att mina prototyper i grova drag var fungerande, men också 

förbättringsförslag jag arbetade vidare med. Många av de förbättringsförslag som 

jag arbetade vidare på var att förtydliga texten, ändra felaktiga avstavningar och 

uppdatera tabellens form till ett mer välfungerande format.  

Vissa av de förbättringsförslag som framkom var sådant jag inte kunde påverka 

under min studie, exempelvis en interaktiv guide istället för tabellen på startsidan. 

Samma sak med interaktiva bilder där användaren kan klicka vidare och få upp 

ytterligare information. Jag anser att båda dessa förslag är relevanta och viktiga, 

även om det inte var möjligt att utveckla dessa delar i min studie. Däremot vill jag 

gärna föra vidare dessa åsikter till Energimyndigheten, om de vill arbeta vidare 

med förslagen. 
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6. Gestaltning 

I detta avsnitt visar jag mitt gestaltningsförslag. Jag börjar med att beskriva min 

designprocess, sedan presenterar jag mina färdiga gestaltningar. Jag kommer även 

tydliggöra hur jag kommit fram till mina designval, utifrån resultatet av mina 

metoder och de teorier jag tagit del av.  

6.1 Designprocess 

Wikberg Nilsson, Ericson och Törlind (2015, s. 28–29) skriver att en designprocess 

är en medveten handling att förbättra något. Projektet kan vara litet eller stort, men 

det gemensamma är att alla projekt genomgår vissa utvecklingssteg som 

tillsammans skapar en designprocess. Min egen designprocess började i december 

2018 då jag för första gången kontaktade Energimyndigheten. Just då var inget 

bestämt över vad jag skulle undersöka, utan vi började med några uppstartsmöten. 

De första tillfällena diskuterade vi olika möjligheter och den 5 mars 2019 

bestämdes det att jag skulle undersöka broschyren Välj rätt värmepump. Precis i 

början av min designprocess sammanställde jag en tidsplan, med tydliga punkter 

för hur och när moment skulle genomföras. Det var viktigt att skapa mig en 

uppfattning om broschyren, jag läste allt material och gjorde en textanalys för 

djupare förståelse.  

Jag sökte teorier och tidigare forskning för att förstå mitt problemområde och för 

att se vad som redan sagts och gjorts. Efter detta ville jag veta mer om 

målgrupperna, för att kunna gå vidare med mitt praktiska arbete, att ta fram 

fungerande prototyper. Men jag insåg att jag behövde veta mer om broschyren och 

hur den upplevdes. Jag sammanställde enkätfrågor och fick hjälp av min 

kontaktperson på Energimyndigheten med att skicka ut enkäten. Jag ville även 

genomföra en intervju med någon som hade mycket kunskap om värmepumpar och 

även hade kunskap om broschyrens tekniska innehåll. Jag genomförde en 

videointervju med Helena Holm som kunde svara på mina frågor. Utifrån den 

insamlade datan: teori, tidigare forskning, textanalys, enkätsvar och intervjusvar 

kunde jag påbörja mina prototyper. För att testa hur väl mina prototyper fungerade 

i verkligheten utförde jag fem utprovningar. Jag fick bra återkoppling och 

genomförde de ändringar som behövdes för att öka tydlighet och förståelse. Detta 

resulterade i mina färdiga gestaltningar. 
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Bild 5– Min designprocess 

 

6.2 Gestaltning  

Tanken med min första gestaltning (Bilaga 7) är att sidan ska fungera som en 

startsida för värmepumparna. Det är hit besökaren kommer först och får en kort 

introduktion om vad de följande sidorna handlar om. På sidan (bild 8) syns också 

en sammanfattande tabell av de olika värmepumpstyperna. Tabellens innehåll är 

tagen direkt från broschyren från Energimyndigheten (2010). I en vidareutveckling 

av webbplatsen skulle jag gärna se en interaktiv guide, där användaren kan fylla i 

sina förutsättningar och direkt få upp det värmepumpsalternativ som passar bäst.  

Tabellen är inte fullständigt i sin information utan villaägaren behöver mer 

information för att kunna bestämma vilken värmepumpstyp som passar. Då jag inte 

har djupare kunskaper inom interaktiva guider har jag istället valt denna tabell för 

att påvisa ett alternativ.  
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Bild 6 – Min slutliga gestaltning på Välj rätt värmepump. Sidan fungerar som en  

startsida till de olika värmepumpstyperna.  

I menyn till vänster (bild 8) finns de olika värmepumpstyperna, där finner 

användaren mer information. Vänstermenyn är ett förslag på ett möjligt upplägg, 

där jag arbetat med strukturen för att tydliggöra innehållet. Den blå markeringen 

visar var användaren befinner sig i strukturen. Detta är en funktion som 

Energimyndigheten redan använder. Utifrån teorierna utgick jag från Forsberg 

(2010, s. 52–57). Hon skriver att läsaren hittar lättare på webbplatsen om det finns 

en tydlig struktur, med startsida och undersidor. Det är också viktigt med en tydlig 

menyrad så det är enkelt att förflytta sig mellan de olika nivåerna. 

 

 

 

 

 

 

Bild 7 – Förslag på hur PDF:erna kan se ut. Med en heltäckande  

information och även specifik information för de olika värmepumpstyperna. 
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Utifrån enkätsvaren framkom det att alla svarande vill ha möjlighet att skriva ut 

material om värmepumpar. Detta är något som jag uppmärksammat och lagt som 

förslag att allt material ska vara nedladdningsbart i PDF-format. Både energi- och 

klimatrådgivarna och villaägarna vill ha möjlighet att skriva ut information, vilket 

är viktiga aspekter att ta hänsyn till. Forsberg (2010, s. 52–57) menar att 

webbtexter ungefär behöver vara hälften så långa för att läsaren ska orka hålla 

intresset uppe. Då informationen på webbplatsen bör vara kortfattad finns en risk 

att viss information behöver prioriteras bort. Informationen kan fortfarande vara 

viktig och bör finnas kvar. Jag har lagt en meny till höger med rubriken ”Mer 

information”, här kan exempelvis PDF:er finnas. Mitt förslag är att även 

fortsättningsvis ha en fullständig, uppdaterad och djupgående information om 

värmepumpar. Denna ska finnas tillgänglig på webbplatsen för den som vill veta 

mer. Om alla värmepumpstyper har en egen fördjupad information i PDF-format 

kan informationen enkelt anpassas efter målgruppens behov. I den stora 

heltäckande broschyren ”välj rätt värmepump” finns all information, medan i de 

enskilda informationssidorna för exempelvis ”Luft-luftvärmepump” finns specifik 

djupgående information för denna typ. 

Bild 8 – Mitt förslag på hur sidan ”Ytjordvärmepump” kan se ut. Sidan har en punktlista  

med den viktigaste informationen och en informativ illustration. 
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Jag har utgått från Energimyndighetens grafiska profil och skapat en gestaltning 

som ska efterlikna webbplatsen i så stor utsträckning som möjligt. Jag har inte gjort 

några faktamässiga ändringar då jag inte har den kunskapen utan endast arbetat om 

det befintliga innehållet och anpassat det efter webben. Guldbrand och Englund 

Hjalmarsson (2016, s. 81–82) skriver att skribenten behöver anpassa texterna just 

för skärmläsning, det fungerar inte att skriva likadant som när man skriver för text i 

tryckt form.  

Jag har prioriterat innehållet och skapat en struktur där det viktigaste kommer först. 

Nord, Nyström Höög och Tønnesson (2015, s. 3) menar att klarspråk är något som 

är ytterst aktuellt särskilt för text som läses på skärm. Klarspråk ska ge alla 

samhällsmedborgare samma möjlighet att ta del av myndighetsinformation. Jag har 

använt vardagliga ord i så stor utsträckning som möjligt. Jag har även gjort ett 

informationsurval där jag prioriterat den viktigaste informationen från broschyrens 

texter. Detta har lett till att jag kunnat effektivisera och strukturerat om texten så 

den är mer anpassad efter webben. Efter försök i mina tidiga prototyper landade jag 

i att skriva informationen i en punktlista. Detta uppskattades under min utprovning 

Bild 9 – Förstoring av sidan Ytjordvärmepump. Här syns punktlista, ordförklaring,  

illustration och informationsruta.  
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då alla testpersoner ansåg att informationen blev lättillgänglig och fick en tydlig 

överblick. Språkrådet (2014, s.12–15) menar att dispositionen behöver vara tydlig 

för mottagaren och det ska framgå varför informationen kommer i en viss ordning.  

 

Bild 10 – Förstoring av Ytjordvärmepump. Här visas ordlistan som visas när 

muspekaren hålls över en fackterm eller krångligt begrepp. 

Något som jag lagt till i min gestaltning är en interaktiv ordlista. Jag fick feedback 

under min utprovning att vissa ord och termer behöver förklaras. Jag hade själv 

tänkt på en ordlista tidigare, men sedan glömt bort det. Jag valde att lägga in en 

interaktiv ordlista som visas när muspekaren hålls över ordet, alternativt vid klick 

(se bild 12). Då visas en grå ruta med ordförklaring. Språkrådet (2014, s. 12–15) 

menar att det är viktigt att förklara facktermer och fackord för att öka förståelsen 

och gärna inkludera en ordlista som mottagaren lätt kan återvända till. I dagsläget 

har jag markerat krångliga ord och facktermer med understrykning, vilket inte är 

optimalt. Jag anser att det stör läsningen och ger ett rörigt intryck. Alternativt kan 

orden vara i en annan färg eller på annat sätt utmärka sig, så läsaren förstår att det 

finns en ordförklaring. Detta är något jag skulle ändra vid en vidareutveckling. Jag 

väljer dock att ha kvar understrykningen i min gestaltning för att påvisa funktionen 

och även markera de ord jag anser kan vara krångliga eller fackord.  

Jag har utgått från de befintliga illustrationerna från broschyren, både 

enkätundersökningen och utprovningen visade att illustrationerna fungerar väl och 

är informativa. Holsanova (2010, s. 52–54) skriver att bilden kan exempelvis bidra 

med ny information som inte framkommer i texten, vilket leder till en djupare 

förståelse hos läsaren. Utifrån utprovningen fick jag feedback på att bilderna gärna 

fick vara ännu mer djupgående i sin information. Genom att använda interaktiva 

moment i bilderna kan det vara möjligt att förstora in på delar som användaren 

intresserar sig för, exempelvis hur det ser ut inuti ett värmepumpssystem.  
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Bild 13 – Gestaltningen av Luft-luftvärmepump. 

Bild 14 – Förstoring på Luft-luftvärmepump. Här visas punktlista, illustration och 

informationsruta.  
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7. Diskussion och slutsats 

Detta är mitt sista och avslutande avsnitt. Jag återkopplar till min frågeställning 

och mitt syfte. Jag tar även upp de viktigaste resultaten och förslag på hur ett 

fortsatt arbete kan se ut.  

7.1 Diskussion 

Jag har i denna studie försökt svara på min frågeställning ” Hur kan 

myndighetsinformation i tryckt format omarbetas och bli digitalt, utifrån faktorer 

som klarspråk, informationsurval och webbstruktur?”. För att svara på min fråga 

har jag genomfört litteraturstudier, textanalys, enkäter, intervju och utprovning. 

Allt detta har lett fram till mina tre gestaltningar som jag beskrivit i det tidigare 

avsnittet. Syftet med min studie var att undersöka hur informationen kan skrivas i 

klarspråk och se hur tydlighet och struktur kan bidra till webbanpassningen av en 

text. Det var viktigt att relevant information fanns kvar när informationen blev 

digital. Jag har genom att skriva konkreta meningar där jag använt vardagliga ord 

försökt att arbeta efter klarspråks principer. Jag har skrivit informationsrik text i 

punktlistor för att skapa många läsingångar och en tydlig överblick. Jag har 

strukturerat informationen efter principen viktigast först och har försökt att följa en 

röd tråd genom punktlistorna. Genom intervju och enkätsvaren har jag prioriterat 

informationen i broschyren och valt ut den viktigaste informationen till webben.  

Under arbetets gång har jag försökt att vara noggrann och följa de riktlinjer och 

tillvägagångssätt som krävs för denna typ av undersökning. Jag har varit noga med 

att dokumentera alla enkätsvar, mejl, intervjuinspelning och utprovningsresultat. 

Detta för att kunna säkerhetsställa att jag inte baserar min gestaltning på mina egna 

åsikter. Jag har ständigt sökt teorier och tidigare forskning för att bekräfta min 

designprocess och säkerhetsställa min gestaltning. Dock ska jag tillägga att detta 

inte innebär att denna studie är fulländat. Självklart kan jag ha missat något eller 

tagit felaktiga beslut under arbetets gång. Jag har gjort mitt yttersta för att vara 

transparent genom min process, men givetvis kan jag ha varit otydlig och 

försummat något. 

De tydliga svaren från enkätundersökningen säger att den sekundära målgruppen, 

Energi- och klimatrådgivarna vill ha kvar en broschyr i tryckt format. De anser att 

det är en viktig del i deras vardagliga arbete. Utifrån Energimyndighetens 
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arbetssituation är det en svårighet att erbjuda broschyrer som ständigt behöver vara 

aktuella. Då de är en stor myndighet med många olika uppdrag, blir det många 

broschyrer att ansvara för. För deras del är det enklare med en webbplats där all 

information finns. Webbplatsen kan enklare uppdateras och underlättar därför deras 

arbetsbörda. Under min utbildning har vi ofta diskuterat för vem vi designar och 

skapar nya produkter. Jag har under tre års utbildning lärt mig att 

målgruppsanpassa material. Mitt fokus i denna studie har inte varit att uppdatera 

och förbättra broschyren, utan att digitalisera dess information. Jag tycker det är en 

viktig del. Som mycket av den teori jag tidigare nämnt är webben en bra plats för 

att skapa sig en överblick och samla in kortfattad information. Jag anser även att 

målgruppen har mycket att vinna på att informationen blir digital, den kommer bli 

mer tillgänglig. Jag anser det är bra och klokt att den övergripande informationen 

om värmepumpar finns tillgänglig på Energimyndighetens webbplats. Men när det 

kommer till djupgående teknisk information är jag mer tveksam. Forskningen säger 

att det lätt blir för mycket information, läsaren kan inte ta till sig all fakta på en 

fullproppad webbsida. Här har text på papper en stor vinst. Det är enklare att läsa 

och förstå informationsrik text på papper, vilket den tidigare forskningen som jag 

tagit upp i min studie bekräftar.  

7.2 Slutsats 

Som en förlängning av detta arbete hade jag gärna undersökt hur den nya och 

uppdaterade PDF-broschyren kan se ut. Genom att göra ett informationsurval och 

strukturera broschyren efter riktlinjer som teorierna påpekar. Forskning visar att det 

viktigaste bör komma först, en sammanfattning bör finnas i början och en ordlista 

för att öka tillgängligheten. När det kommer till webbplatsen finns mycket arbete 

kvar, jag har endast skrapat på ytan. Här behöver de övriga värmepumptypernas 

texter skrivas och anpassas efter webben. Även arbetet med att skapa en interaktiv 

guide som hjälper villaägaren att hitta den värmepumpstyp som passar deras behov. 

Utifrån mina enkla observationer är interaktiva guider något vi kommer se mer av i 

framtiden, som ett sätt att behovs- och situationsanpassa information ytterligare.  

Jag har åter igen upptäckt svårigheten med att skriva enkla texter. Det är svårt. 

Detta är något jag konstaterat många gånger under min utbildning, men jag lyckas 

alltid glömma bort det. Att dessutom anpassa texten efter en bred målgrupp som 

villaägare, är ännu en utmaning. Vart ligger deras intresse och förkunskaper? Vad 

är viktigt och relevant för dem? Det är utmanande och komplext att skriva enkelt 

och konkret. Det är en rolig utmaning som är utvecklande och givande, som jag 

gärna utsätts för igen och igen.   
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Bilagor 

Bilaga 1 - Enkätfrågor 

Hej! 

Jag heter Sara Svalelid och gör mitt examensarbete inom Informationsdesign på 

Mälardalens högskola tillsammans med Energimyndigheten. Energimyndighetens 

trycksak "Välj rätt värmepump" ska omarbetas och istället bli digital. I mitt 

examensarbete undersöker jag hur detta ska göras på bästa sätt.  

Jag vill nå dig för att du sitter på värdefull kunskap om broschyren, om hur den 

används idag och hur den upplevs. Det är viktig information för mig, så jag kan 

utforma den digitala versionen efter era erfarenheter och önskemål. 

Jag hoppas du tar dig tid att fylla i enkäten, då du är med och påverka hur den nya 

informationen kommer att utformas.  

Det tar ungefär 10 minuter att fylla i enkäten. 

 

Här hittar du "Välj rätt värmepump": 

https://energimyndigheten.a-w2m.se/Intranet/Home.mvc?ResourceId=2481 

Tack för din medverkan! 

Hälsningar, 

Sara Svalelid och Energimyndigheten 

I denna enkät är du helt anonym. 

 

Jag är: 

• Kvinna 

• Man 

• Frisvar: 

Ålder: 

• 20–30 år 

• 30–40 år 

• 40–50 år 

https://www.google.com/url?q=https://energimyndigheten.a-w2m.se/Intranet/Home.mvc?ResourceId%3D2481&sa=D&ust=1558867960237000&usg=AFQjCNHlBx_1bgEtD07nlm7MEmNe_20pwQ
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• 50–60 år 

• 60+ 

Har du läst broschyren ”välj rätt värmepump”? 

• Ja 

• Nej 

• Vet ej 

• Frisvar 

På vilket sätt har du läst broschyren? 

• Utskriven PDF 

• På skärm 

• Beställd broschyr 

• Frisvar 

Har du läst hela broschyren? 

• Jag har läst all information från pärm till pärm 

• Jag har läst de avsnitt som intresserar mig 

• Jag har läst all information, men vid olika tillfällen 

• Jag använder broschyren som ett uppslagsverk och läser vid behov 

• Frisvar 

Tycker du att broschyren är enkel och tydlig? 

• Ja 

• Nej 

• Vet ej 

• Frisvar 

Om nej, vad tycker du är svårt? 

Frisvar: 

Är informationen i broschyren tillräcklig? 

Skala 1–10 (Inte alls tillräcklig–Väldigt tillräcklig) 

Om du inte tycker att informationen är tillräcklig, vad saknar du? 

Frisvar: 

Känns informationen i broschyren uppdaterad och aktuell? 
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• Ja 

• Nej 

• Vet ej 

• Frisvar 

Om nej, vad behöver uppdateras? 

Frisvar: 

Tycker du att illustrationerna i broschyren är tydliga och begripliga? 

Skala 1–10 (Inte alls tydliga–Väldigt tydliga) 

Hur brukar du oftast använda broschyren? 

Frisvar: 

Vad är det bästa med broschyren? 

Frisvar: 

Vad är mindre bra med broschyren? 

Frisvar: 

Vad tycker du om längden på broschyren? 

• För kort - jag vill ha mer information 

• Lagom 

• För lång - det är för mycket information 

• Frisvar: 

Om du tycker broschyren är för kort - vad saknar du? 

Frisvar: 

Om du tycker broschyren är för lång - vad vill du ta bort? 

Frisvar: 

Brukar du lämna ut broschyren till dina kunder? 

• Ja, ofta 

• Ja, ibland 

• Nej, aldrig 

• Frisvar: 
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Vilka är dina (typiska) kunder? 

Frisvar: 

Vad brukar du få för frågor om broschyren av dina kunder? 

Frisvar: 

Hur upplever dina kunder broschyren? (välj flera alternativ vid behov) 

• Att den är enkel och tydlig 

• Att det finns mycket bra information 

• Att den är svår att förstå 

• Att det är krångliga ord och begrepp 

• Att det är för mycket information 

• Att det är för lite information 

• Vet inte 

• Frisvar: 

Får dina kunder tillräckligt med information av broschyren? 

• Ja 

• Nej 

• Vet ej 

• Frisvar: 

Brukar du skriva ut broschyren? 

• Ja, ofta 

• Ja, Ibland 

• Nej, aldrig 

• Frisvar 

Om ja, brukar du skriva ut hela broschyren eller vissa delar? 

• Hela broschyren 

• Vissa delar 

• Frisvar: 

Om du brukar skriva ut vissa delar, vilka är dessa? 

Frisvar: 

Vad tycker du om att broschyren kommer tas bort och istället bli digital? 
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• Bra! 

• Nja, blir det verkligen bättre? 

• Inte bra, jag tycker om det nuvarande formatet 

• Jag har inte bestämt mig än 

• Frisvar: 

Hur föredrar du att leta information? 

• Digitalt 

• På papper/utskrift 

• Båda alternativen är lika bra 

• Frisvar: 

Hur föredrar du att läsa längre texter? 

• Digitalt 

• På papper/utskrift 

• Båda alternativen är lika bra 

När informationen blivit digital, vill du ha möjlighet att ladda ned/ skriva ut 

text? 

• Ja 

• Nej 

• Vet ej 

• Frisvar: 

Om du vill skriva ut informationen, vad föredrar du? 

• En liknande broschyr som nu 

• En kortare sammanfattning 

• Information som jag bestämmer själv/anpassad efter kundens behov 

• Frisvar: 

 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2 – Sammanställning av enkätsvar 
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• Utskriven PDF: 5 (17,2%) 

• På skärm: 3 (10,3 %) 

• Beställd broschyr: 20 (69 %) 

• Har den både som broschyr, utskriven och brukar skicka som länk så den 

kan läsas på skärm: 1 (3,4 %) 

 

 

 

• Jag har läst all information från pärm till pärm: 14 (48,3 %) 

• Jag har läst de avsnitt som intresserar mig: 3 (10,3 %) 

• Jag har läst all information, men vid olika tillfällen: 9 (31 %) 

• Jag använder broschyren som ett uppslagsverk, läser vid behov: 2 (6,9 %) 

• Länge sen jag använde den, känns inaktuell: 1 (3,4 %) 
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Frisvar: 

• För det mesta men den kan förtydligas, se nedan. 

• Ibland 

Om nej, vad tycker du är svårt? 

4 svar 

• Inget svårt men den är daterad och behöver komma in i matchen. 

• För mycket information. 

• Den är ganska tung i början. Det är viktiga saker som tas upp, en kanske 

bättre att börja med vilka typer som finns och + och - så att det går lätt att 

komma in i den. 

• Gör en sammanfattning på första sidan med den viktigaste infon för 

konsumenten, alla orkar inte läsa genom hela broschyren. Flytta avsnittet 

om teknik, hur värmepumpen fungerar, längst bak i broschyren 

 



 

9 
 

Om du inte tycker att informationen är tillräcklig, vad saknar du? 

17 Svar 

• Allt fler vill veta skillnaden mellan on-off tekniken och varvtalstyrning för 

bergvärmepumpar och jag saknar information om bergvärmepumpar i 

kombination med solvärme samt bergvärmepumpar med kylningseffekt. 

Kan vara mer aktuell fråga efter den varma sommaren vi upplevt förra året. 

Många frågar också om märken samt tester, kanske kan nämnas något om 

det med mer uppdaterad information. 

• FLVP som helhet, finns inget om att man måste värma inkommande kalluft 

och att den skapar fruktansvärda kallras. 

• Lite föråldrad kanske. 

• Mer steg för steg hur jag väljer. Samt risker med att byta från panna till vp 

med fukt etcetera 

• Priser. 

• Den är tillräcklig för målgruppen. 

• Checklista, offerter. 

• Samma information om hur stor besparing man kan göra samt ungefärlig 

investering för det olika värmepumpsmodellerna. 

• Kollektordelen med olika kollektortyper samt borrhålsdjup i förhållande till 

effektuttag. 

• Skulle kunna bli konkretare, framförallt avseende skillnader mellan 

pumparna. 

• Komplettera med innehållet i broschyren "Trygg med värmepump - En 

hjälpreda i ditt val av värmepump" Där finns mycket bra och enkel 

information som är överskådlig. Kanske kan en ny broschyr bestå av två 

delar dels med basfakta Som i Välj rätt värmepump dels lite med detaljerat 

som i Trygg med värmepump. 

• Exempel och förklaring av energimärkning. Tydlig förklaring av COP, 

SCOP och SPF. Olika kombinationers + och - för energisystem, till 

exempel solfångare + värmepump eller FTX + värmepump. Stöd vid 

offertjämförelse. Att tänka på vid byte av system till exempel fjärrvärme till 

värmepump. Klimatpåverkan. Hur lång livslängd du kan räkna med. 

• Bild på bergvärme. Text om att tänka på om villan har ettrörssystem. "Nya" 

typer av värmepumpar till exempel frånluftsvärmepump med tilluft. Vad 

behöver ingå i en offert. 

• Att luft-vattenvärmepumpar låter en smula. 

• Priser samt konverteringsförslag. 
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• Hur man ska tolka energimärkningen, det är inte lätt för konsumenter att 

tolka, om SCOP värdet är i Strassburg eller Helsingfors. Saknar även 

årsvärmefaktorer för de olika pumparna (även frånluftsvärmepumparna) för 

olika delar i Sverige. Även kombinationslösningar skulle vara bra att visa 

upp. Tex kombinera ved. pellets och värmepump med och utan acktank. 

• Kollektordelen med olika kollektortyper samt borrhålsdjup i förhållande till 

effektuttag. 

 

Frisvar: 

• Ja, kan uppdateras 

• Nej, Vissa delar är aktuella men vissa delar behöver uppdateras. 

• Kolla leverantörslistan om den är aktuell 

 

Om nej, vad behöver uppdateras? 

20 svar 

• Allt fler vill veta skillnaden mellan on-off tekniken och varvtalstyrning och 

jag saknar information om bergvärmepumpar i kombination med solvärme 

samt bergvärmepumpar med kylningseffekt. Kan vara mer aktuellt efter den 

varma sommaren vi upplevt förra året. Många frågar också om märken samt 

tester, kanske kan nämnas något om det med mer uppdaterad information. 

• Står inget om varvtalsstyrda pumpar, står inget om hur man gör om man har 

frånluftsvärmepump men vill byta till tex bergvärme. 

• Teknikuppdatering, att det finns inverterstyrda pumpar. Eventuellt skall 

man lägga till nyttan att köra mot en tekniktank med tanke på kommande 
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effekttaxa och större prisvariationer på el. Då kan man buffra energi nattetid 

med billig el och inte belasta nätet så mycket. 

• Vp har blivit bättre. 

• Mer info om värmepumpar med varvtalsstyrda kompressorer. Något om 

nya köldmedier (tänk på f-gasförordningen). Sid 22, "Om du inte blir nöjd" 

behöver justeras då VPN utgått, ARN har återtagit värmepumpsfrågorna. 

Märkning av värmepumpar sid 23 behöver uppdateras för nya 

energimärkningen samt hur den ska tolkas. Tips om Folksams oberoende 

test av värmepumpar. 

• Inverterteknik, hybridteknik med VP/sol, kyla med VP etcetera 

• Märkning, tillverkare, mer information. 

• Värmepumparna har blivit effektivare, dimensioneringen av värmepumpen 

utifrån effektbehovet behöver uppdateras. regler om ROT-avdrag 

• Lägg till mer info om styrning - tag med info om både utegivare och absolut 

även innegivare! Lägg gärna in grova kostnader. Det frågar folk efter. 

Uppdatera teknik och värmefaktorer till dagens nivå. 

• Då tekniken ständigt utvecklas behöver även infon göra det. 

• Kolla över siffrorna vad gäller temperaturer och besparing då de kan ha 

förändrats med utvecklingen de senaste tio åren. Hänvisningen till testlab 

börjar även att bli oväsentlig då det var relativt länge sedan testen utfördes. 

• Generell uppdatering vore bra. 

• Mer info om varvtalsstyrda vp, att myndigheten testar vp ska bort, 

uppdatera om ROT-avdrag, tillverkare/importörer och att det finns 

certifierade installatörer. 

• Sidorna med tillverkare och Mer information 

• På sista sidan står det Konsumenternas elrådgivningsbyrå, men nu heter de 

"Konsumenternas Energimarknadsbyrå". 

• Allt som har bäst före datum. Det är vanskligt att skriva om till exempel 

ROT som kan förändras med tiden. 

• Hänvisningar till att ersätta oljepannor bör tas bort. Det finns fortfarande 

några oljepannor men inte många nog för att finnas med i en broschyr. Ett 

vanligt problem är husen med direkt-el, ibland med, ibland utan luft-

luftvärmepump. Min beskrivning av vad det innebär att installera 

vattenburen värme lockar ingen. Eftersom bostadspriserna har blivit så höga 

i förhållande till att installera vattenburen värme skulle det vara bra med ett 

exempel på en sådan konvertering. Och den måste vara snygg! 

• Det kunde stå lite mer om förväntad COP, som exempel på vad jag menar: 

Läser man produktbladet på en FLVP så kan man få för sig att den har ett 
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väldigt bra COP. Verkligheten ser annorlunda ut, då det blir en begränsad 

luftmängd för FLVP:n att arbeta mot. Det skulle också kunna fyllas på med 

förslag på kombination system, exempelvis så kanske man inte ska 

kombinera LVVP med solvärme, då dessa fungerar både effektivt samtidigt 

och ineffektivt samtidigt. 

• SVEP finns inte längre, SKVP. Samt reklamation görs ej av SVEP längre 

 

 

 

Hur brukar du oftast använda broschyren? 

27 svar 

• Hänvisar rådsökande till den samt bläddrar själv bland specifika avsnitt. 

• Schablonerna på hur mycket man sparar med olika pumpar, uträkningen av 

storlek på värmepump. 

• Någon gång per månad. 

• Som EKR. 

• Jag delar ut den vid mässor och liknande samt mejlar ut efter 

rådgivningssamtal. 

• Har aldrig använt den för jag är ny sedan 1 mån tillbaka. Kommer använda 

den till personer som behöver information. 

• Det är en av de tre populäraste broschyrerna. Jag märker att när jag har med 

den på olika evenemang, i broschyrställ i kommunhusets foajé med flera så 

går den snabbt åt. 

• Använder den sällan för den är för gammal. 

• Dela ut den på mässa. 
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• Lämna ut eller skicka till rådsökande med frågor om värmepumpar. Ha med 

på bomässa och liknande evenemang. 

• Flera gånger i veckan. Ett viktigt redskap i vårt arbete! 

• Bifogar den i e-post till rådsökande. 

• Dela ut i samband med rådgivning om värmepumpar. 

• Vid rådgivningstillfällen för att enkelt kunna visa för rådsökande de olika 

varianterna. 

• Ibland. 

• Varje vecka. 

• Ger till rådsökande. 

• När rådsökande funderar på att byta värmesystem. Oftast från ved till 

värmepump. 

• Dela ut om någon är i behov av den. 

• Jag har delat ut den till rådsökande som ska skaffa värmepump, men nu är 

den för gammal så jag delar inte ut den alls. 

• Ge till den som tvekar mellan luft-vatten och bergvärmepump. 

• Sällan, Jag delar ofta ut "värme i villan" som har liknande information. 

• Sällan. 

• Dela ut till rådsökande samt som uppslagsverk själv. 

• Veckovis. 

• Än så länge ej använt, men troligen som stöd för att jämföra värmepumpar 

och olika behov. 

 

Vad är det bästa med broschyren? 

26 svar 

• Den är skriven på lättbegripligt sätt så att jag kan rekommendera den till 

mina rådsökande. 

• Tabellen med olika pumpar. 

• Bra sammanställning av olika alternativ. 

• Den är sammanfattande. 

• Att den beskriver skillnader mellan olika pumpar. 

• Mycket bilder och en bra helhet. 

• Bra och korrekt information. 

• Att den finns för basic info. 

• Opartisk. 

• Bra bilder, bra text men behöver uppdateras. 
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• Bilderna. Pekar och förklara i samband med rådgivning. 

• Pedagogisk. 

• Informativ. 

• Den är enkel och tydlig, man får en bra överblick. 

• Saklig. 

• Bra basinformation om alla typer av pumpar samt grund till  

dimensionering. 

• Att alla värmepumpar är samlade. Tabellen på sidan 17. 

• Bra fakta om värmepumpar och vad man ska tänka på. 

• Samlad info om värmepumpar. 

• Balanserad information. 

• Bilderna är väldigt tydliga och lätta att förstå. Den ger en generellt bra 

översikt i hur de olika VP:n fungerar. 

• Lätt att förstå. 

• Besparingspotentialen på energin. 

• Opartisk och tydlig. 

• Den är saklig, lättläst och i färgtryck. 

 

Vad är mindre bra med broschyren? 

20 svar 

• Vet ej. 

• Man kan ha med att man skall ta in flera offerter för att jämföra priser samt 

att man tecknar det hantverkarformulär som finns på konsumentverkets sida 

för att säkerställa vad som ingår i arbetet. 

• Lite för enkel. 

• Ganska mycket text. De som inte är så intresserade tröttnar nog innan de 

har läst färdigt. Kanske borde finnas en förenklad med bara värmepumparna 

och deras funktion. 

• Den är kanske lite lång och skulle behöva struktureras om. 

• Daterad. 

• Att ni inte ser Frånluftsvärme pumpen i huset som helhet, berätta gärna om 

kommande effekttaxa el, då är den inte något för framtiden. Vi kan ju inte 

bygga ut områden i Mälardalen för folk bygger med FLVP som blir 

direktverkande el hus vid kallt väder, så elnätet inte räcker till. FLVP klarar 

bara kyla utgående luft till -15 med förluster förlorar man mer energi än 

man vinner med den redan vid -6 grader ute, sen blir det bara mer minus 
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effektivitet ju kallare det blir. Det är bra om ni tar med att om man har hus 

med FLVP kan man komplettera med en LLVP som hämtar värme utomhus 

även när det är kallt. Luft energi in - Luft energi ut ur huset, tro inte att 

FLVP kan trolla. FLVP= Frånluftsvärmepump LLVP= 

Luft/Luftvärmepump 

• Ej uppdaterad. 

• Vissa delar stämmer inte längre. 

• Behöver uppdateras. Men behåll en komplett PDF- möjlighet! 

• Den är inte koncis vad gäller information för de olika värmepumparna, det 

borde finnas samma information för alla olika modeller. 

• Har använt broschyren Trygg med värmepump, se ovan som komplement 

då jag tycker det finns bra info i den också. 

• Kan uppfattas ha för många kompakta stycken. Ett plus om alla delar har 

någon form av punktlista, tabell eller dylikt där det viktigaste punktas, typ 

de rutor "Passar bäst för" som finns för värmepumparna. 

• Mycket text att läsa igenom, kanske skulle finnas fler mindre rutor, som 

någon form av "checklista inför installation" eller "bra att veta", liknande 

den på sid. 17. Så fakta blir mer överskådlig och lättillgänglig. 

• Den åldras snabbt. 

• Det hade varit bra för de rådsökande om det fanns lite mer djupgående 

information i varje avsnitt. Bergvärme till exempel skulle kunna 

kompletteras med en uträkning om hur långt man behöver borra. 

• Gammal information då tekniken har utvecklats. 

• Saknar pris på vad olika saker kostar att installera. 

• Möjligen har siffror på sidan 18–19 och sid 22 ändrats från när broschyren 

kom. 
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Frisvar: 

• Lagom för den intresserade, för lång för den otekniske.  

• Omfånget är lagom, men samtidigt saknas en del. 

• Lagom, men det är ingen broschyr man sträckläser, utan läser lite i taget. 

 

Om du tycker broschyren är för kort - vad saknar du? 

4 svar 

• Riktig info om FLVP. 

• Lägg till mer info om styrning - tag med info om både utegivare och absolut 

även innegivare! Lägg gärna in grova kostnader. Det frågar folk efter. 

Tror att vissa delar kan kortas och kompletteras med broschyren "Trygg 

med vp". Broschyren (Trygg...) uppdateras inte längre och jag tror att det 

vore bra om man lägger till mer info i Välj rätt vp! Båda broschyrerna 

innehåller information om flera typer av värmepumpar, då är det bättre att 

förlänga denna än att ha två broschyrer med liknande mål. En del med 

grundläggande info och en del tips så kanske den blir lätt att hitta i trots att 

den riskerar att bli lång. 

• Samma som jag skrivit tidigare: komplettera med bra och dåliga 

kombinationer, utöka med schablon tal för att kunna göra egna 

estimeringar. 
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Om du tycker broschyren är för lång - vad vill du ta bort? 

3 svar 

• Inget direkt avsnitt men de befintliga avsnitten skulle kunna förkortas. Tex 

sid 6–9 har för mycket textmassa. 

• Så fungerar värmepumpen, långa textstycken. 

• Så fungerar värmepumpen: de flesta som läser den är inte så tekniskt 

intresserade. Kan korta ner informationen på slutet om olika märkningar 

och vad man kan tänka på. 

 

 

Frisvar: 

• Inte än så länge, det kommer nog att bli mindre och mindre med tiden. 

• Sällan pga. att den är daterad. Kan diskutera runt principerna 

• Lämnade den ofta tidigare, men nu börjar den kännas föråldrad 

• Nej, aldrig. Det beror på att den är för gammal nu, men jag har delat ut den 

mycket förr. 

• Jag skulle be dem läsa på skärmen om inte de saknar dator. 

 

Vilka är dina (typiska) kunder? 

28 svar 

• Villaägare. 
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• Husägare. 

• Villaägare. 

• Villaägare, både män och kvinnor som först och främst behöver lite mer 

grundläggande kunskap om värmepumpar och skillnaden mellan de olika 

teknikerna. 

• Villaägare 

• Äldre villaägare som eldat med ved eller pellets. 

• Företag, föreningar och villor. 

• Hushåll. 

• Olika åldrar och både män och kvinnor. 

• Småhusägare. 

• Rådsökande som ska köpa eller byta värmepump. 

• De som har frågor om värmepumpar. 

• Personer som bor i villa. 

• Privatpersoner. 

• Villaägare som funderar på att byta uppvärmningssystem 

• De rådsökande som funderar på värmepumpar är främst de som bor på 

landbyggden, men också en del större energiförbrukare som vill frångå 

fjärrvärme. 

• Har bara jobbat som EKR i 5 månader, men villaägare troligen. 

 

Vad brukar du få för frågor om broschyren av dina kunder? 

• Om det finns länkar i broschyren. 

• Inga frågor om broschyren. 

• Vilket fabrikat skall man välja. 

• Frågor om risker, fukt. 

• Allmänna frågor om värmepumpar. 

• Är den gratis? Har även varit med om att rådsökande hört av sig och bett 

om mer info, ex hjälp vid granskning av offerter, efter att de tagit 

broschyren. 

• Inga. Dom vet inte att den finns om inte jag visar den. 

• Inga frågor om själva broschyren direkt. 

• Har inte fått några frågor om broschyren. 

• Om det lönar sig. 

• Det ställs väl inte direkt frågor utifrån broschyren utan det är frågor för att 

villaägaren ska kunna gå vidare med sin installation. 
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• Inte så många som direkt utgår från broschyren. Ifrågasättande om det inte 

alltid är bäst med bergvärme om möjligheten finns. 

• Inga direkta frågor. 

• Om den är neutral. 

• Jag delar sällan ut den, då "värme i villan" har liknande information. 

• Inga. 

• Dimensionering, kostnader. 

• Har ej använt den än. 

 

 

Frisvar: 

• Vet ej, har inte fått några kommentarer 

• har inte fått någon direkt, konkret återkoppling om jag ska vara ärlig... 

• Vi brukar få frågor kring vilken värmepump (tillverkare) de ska välja. 

• vet inte hur de upplever den 

• Har inte fått några synpunkter 
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Frisvar: 

• Nej. inte då den är daterad 

• Bra att kombinera den med rådgivningtilfälle 

• Att jämföra offerter som är lika varandra klarar inte privatpersoner 

• jag tror det, men ingen konkret återkoppling som sagt 

• Svårt att veta, de ringer och ställer frågor om olika saker som de vill veta 

mer om. 

 
Frisvar: 

• När den inte funnits att beställa. 

• Skickar den ofta med e-post. 

• Har inte tänkt på det än då det varit ett fåtal kunder bara. 
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Om du brukar skriva ut vissa delar, vilka är dessa? 

3 svar 

• Om man efterfrågar info om specifik värmepump 

• Jag skriver ut broschyren varje vecka och tar med vid rådgivningsbesök. En 

komplett PDF-version måste finnas även framöver, annars blir det helt 

förfelat! 

• Kanske om de olika typerna av system och om var de passar (hus). 
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Frisvar: 

• Eftersom många kunder är äldre och inte "digitala" föredrar jag att det även 

skall gå att beställa i pappersform. 

• Broschyren behövs eftersom det ofta är vid mässor och liknande jag 

använder den, då funkar det inte med digitalt. 

• Vore bra med både digital och tryckt version. Jag mejlar ofta ut den till 

kunder men många vill ha en tryckt version. 

• Det finns kunder som inte har tillgång till internet. En person antydde att vi 

åldersdiskriminerar genom att ständigt utgå ifrån att personen är digital och 

har tillgång till internet. 

• Det är bra att kunna ha den som broschyr då man är ute på olika event och 

aktiviteter. 

• Tycker att båda alternativen ska finnas. det finns människor som inte läser 

digitalt eller har dator. 

 

• Äldre människor som inte orkar elda med ved längre väljer ofta värmepump 

och de vill ha broschyrer. För övrigt är det ok med digital version. 

• Bra om det finns tillgängligt på båda sätten. ibland är det bra med en fysisk 

broschyr och jag skriver inte ut tjocka broschyrer för att dela ut. 

• En uppdaterad version hade varit guld värd att kunna dela ut till 

rådsökande. Lycka till med arbetet!  
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Frisvar: 

• Bra om man kan skriva ut bilder enbart för att visa vid rådgivningssamtalet 

• Vill kunna ta hem en tryckt version hellre än en utskrift. 

• Det är bra om man kan skriva ut vissa sidor. Har man med på mässa eller 

liknande behöver man hela broschyren. Är det till en specifik person kan 

man välja vissa delar. 

• Både lång och kort version kanske? 
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Bilaga 3 – Intervjufrågor 

 

Intervju – Energimyndigheten  

• Vilka delar av den nuvarande trycksaken är viktigast? 

• Hur bör informationen i broschyren prioriteras? 

• Behöver trycksakens information uppdateras? 

• Vad är dina tankar om att trycksaken ska bli digital? 

• Hur anser du att informationen bör ändras när den blir digital? 

• Några tips om vad jag ska tänka på när jag digitaliserar informationen? 

• Vilken är er primära målgrupp? Hur ser den gruppen ut? 

• Vilka är de vanligaste frågorna ni får om trycksaken? 
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Bilaga 4 – Utprovning 

 

Utprovning – Energimyndigheten 

 

Detta är en utprovning som handlar om att testa min prototyp. Jag vill se hur tydlig, 

strukturerad och lätt den är att förstå. Du svarar på frågorna nedan samtidigt som 

du tittar på min prototyp och försöker hitta lösningen på frågan. Det finns inget rätt 

eller fel svar, jag vill helt enkelt se om min prototyp är tillräckligt tydligt och enkel.  

Utprovningen är anonym. Du får avbryta utprovningen när som helst, den är helt 

frivillig. Du behöver inte ange en anledning till att du väljer att avbryta. Men du 

behöver meddela mig att du avbrutit så jag inte väntar på ditt svar.  

Utprovningen består av fyra delar. Beräknad tid är ungefär 20–30 min. Anteckna 

dina svar. Efter utprovningen har vi ett samtal där du får chans att berätta 

ytterligare information, som inte finns med i utprovningen. Jag kommer redovisa 

en sammanfattning av din utprovning som en del av mitt resultat, men ingen 

personlig information kommer att finnas med i min rapport. 

 

 

Del 1 – Välj rätt värmepump 

Instruktion: 

• Öppna PDF-filen som heter ”Välj rätt värmepump” 
• Skapa dig en snabb uppfattning om sidans innehåll. 

• Öppna PDF-filen ”Sammanställning av värmepumpstyper” för en större 

version.  

Frågor: 

1. Utifrån ditt hus förutsättningar, vilka värmepumpstyper skulle passa hemma 

hos dig? 

 

2. Tycker du sammanställningen är enkel att förstå och tolka? 
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3. Om du vill ha mer information om hur du väljer rätt värmepump, vart söker 

du den informationen? 

 

4. Du vill läsa mer om luft-luftvärmepump, hur kan du komma till den 

informationen? 

 

Del 2 – Luft-luftvärmepump 

Instruktion: 

• Öppna PDF-filen som heter ”Luft-luftvärmepump” 

• Skapa dig en snabb uppfattning om sidans innehåll. 

Frågor: 

1. För vilken typ av hus passar luft-luftvärmepumpen bäst? 

 

2. Om du vill veta mer om luft-luftvärmepumpen, hur kan du hitta den 

informationen? 

 

3. Vad bör du tänka på när du köper en luft-luftvärmepump? 

 

4. Hur skulle du beskriva informationen du får från sidan? 

 

a. Djupgående och grundlig 

b. Lagom, ger en bra överblick 

c. För lite information 

 

Del 3 – Ytjordvärmepump 

Instruktion: 

• Öppna PDF-filen som heter ”Ytjordvärmepump” 

• Skapa dig en snabb uppfattning om sidans innehåll. 

Frågor: 

1. Hur lång brukar kollektorslangen vanligtvis vara? 
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2. Du vill skriva ut punktlistan, hur kan du gå till väga? 

 

3. Du vill se på bilden som finns på sidan. Hur gör du då? 

 

4. Öppna den bifogade bilden ”Illustration Ytjordvärmepump”.  

Hur upplever du bilden? 

 

5. Om du vill ta dig tillbaka till ”startsidan” med tabellen, hur kan du hitta dit? 

 

Del 4 – Övriga intryck 

1. Hur upplevde du texterna som helhet? 

 

2. Fungerar det med punktlista? Blir det svårare eller enklare? 

 

3. Hur fungerar storleken på texten? 

 

4. Tyckte du informationen var tillräcklig för att skapa en övergripande 

förståelse? Vad saknade du? 

 

5. Uppmärksammade du några stavfel eller andra fel? 

 

6. Övriga synpunkter? 
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Bilaga 5 – Sammanställning av utprovning 

 

Del 1 – Välj rätt värmepump 

Utifrån ditt hus förutsättningar, vilka värmepumpstyper skulle passa hemma 

hos dig? 

• Ej möjligt att svara 

• Frånluftsvärmepump 

• Jordvärmepump 

• Alla 

• Alla utom ”luft/luft”. Men det är enbart baserat på ”befintligt 

värmedistributionssystem”. Då det inte finns någon hjälp att få gällande 

värmebehovet. Hur vet jag vilket värmebehov jag har? Hur kollar jag det? 

Går det att räkna ut? Ska jag kolla på mina räkningar? Ska jag kolla på 

energiklass och hur många m2 jag har? 

 

Tycker du sammanställningen är enkel att förstå och tolka? 

• Om du vet värden på vad man förbrukar. Tabellen får gärna ha tydligare 

rubriker så det är enklare att få en uppfattning. 

• Ja 

• Ja 

• Ja 

• Det tar ju sin tid att förstå tabellen, där man själv måste sålla bland 

informationen för att reda ut vad som är intressant för mig och inte. En 

interaktiv sida kan vara att föredra. 

 

Om du vill ha mer information om hur du väljer rätt värmepump, vart söker 

du den informationen? 

• Skulle trycka på ”välj rätt värmepump” i texten. 

• ”Välj rätt värmepump”, det står i texten. 

• ”välj rätt värmepump” i menyn till vänster 

• Klickar på länken välj rätt värmepump 

• Klickar på typen i tabellen eller i listen till vänster 
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Du vill läsa mer om luft-luftvärmepump, hur kan du komma till den 

informationen? 

• I vänstermenyn där det står luft-luftvärmepump 

• Trycka på rubriken i vänstermenyn 

• Mer info – fördjupad information. Rutan till höger 

• Under fliken till vänster – väljer luft-luftvärmepump 

• Klickar på typen i tabellen eller i listen till vänster 

 

Del 2 – Luft-luftvärmepump 

För vilken typ av hus passar luft-luftvärmepumpen bäst? 

• Öppen planlösning 

• Öppna ytor 

• Mest lämpad för hus med direktverkande elvärme och öppen planlösning 

• Öppen planlösning och direktverkande elvärme 

• Öppen planlösning, Direktverkande elvärme 

 

Om du vill veta mer om luft-luftvärmepumpen, hur kan du hitta den 

informationen? 

• I ”mer information”, under fördjupad information. 

• Fördjupad info i rutan till höger 

• Mer info – punktlista och fördjupad information 

• I listen till höger under mer information, punktlista och fördjupad 

information 

• Informationsrutan till höger 

 

Vad bör du tänka på när du köper en luft-luftvärmepump? 

• Att den är anpassad efter nordiskt klimat 

• Anpassad efter nordiskt klimat 

• ”om du har fler än ett våningsplan” 

• Används för att komplettera befintligt system, värmer enbart luft, nordiskt 

klimat, öppen planlösning. 

• De punkter som står på sidan 
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Hur skulle du beskriva informationen du får från sidan? 

 

a. Djupgående och grundlig: 0 

b. Lagom, ger en bra överblick: 5  

c. För lite information: 0 

 

Del 3 – Ytjordvärmepump 

Hur lång brukar kollektorslangen vanligtvis vara? 

• 200–600 meter 

• 200–600 meter 

• 200–600 m 

• 200–600 meter 

• 200–600 meter 

 

Du vill skriva ut punktlistan, hur kan du gå till väga? 

• På skrivarsymbolen under rubriken, hittade den inte först då symbolen 

brukar se annorlunda ut. 

• Antingen på skrivarikonen eller ctrl+p 

• Skriva ut PDF eller klicka på symbol för skrivare 

• Öppna PDF och skriva ut den 

• Klickar på PDF:en och sedan skriver ut den 

 

Du vill se på bilden som finns på sidan. Hur gör du då? 

• Trycker på bilden 

• Klickar på bilden 

• Klickar på bilden 

• Klicka på bilden 

• Klickar på den 

Öppna den bifogade bilden ”Illustration Ytjordvärmepump”.  

Hur upplever du bilden? 

• Tydlig, men vill få förklaring till vad det frostfria djupet innebär. Hade 

hoppats att bilden gav en förklaring. 
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• Enkel att förstå, men vill ha en genomskärning av värmepumpen så jag 

förstår hur det fungerar inuti. 

• Tydlig illustration med förstärkande bildtext 

• Tydligt hur systemet ser ut, men inget om hur själva uppvärmningen 

fungerar. 

• Informativ, visar hur det kan tänkas installeras 

 

Om du vill ta dig tillbaka till ”startsidan” med tabellen, hur kan du hitta dit? 

• I vänstermenyn 

• Välj rätt värmepump i menyn 

• Energieffektivisera eller Energimyndigheten 

• Välj rätt värmepump i menyn 

• Klicka på ”välj rätt värmepump” 

 

Del 4 – Övriga intryck 

Hur upplevde du texterna som helhet? 

• Bra, men svårt att hitta första gången på webbplatsen 

• Korta och bra 

• Tydliga texter. Lagom mycket text 

• Bra och informativt 

• Bra sammanfattat 

Fungerar det med punktlista? Blir det svårare eller enklare än med ett 

textstycke? 

• Det fungerar bra, tycker det är enklare. 

• Jättebra, det är enklare. 

• Bra med punktlista 

• Enklare 

• Enklare 

Hur fungerar storleken på texten? 

• Det är lagom storlek 

• Bra, jag kan alltid förstora om jag behöver 

• Bra  
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• Bra 

• Bra 

Tyckte du informationen var tillräcklig för att skapa en övergripande 

förståelse? Vad saknade du? 

• Vill veta mer om frostdjupet. 

• Allt var bra 

• Kanske ”skriv ut” under Mer infor, för att tydliggöra 

• Ja, bra 

• Ja 

Uppmärksammade du några stavfel eller andra fel? 

• Nej  

• Ja, rutan i tabellen ser inte bra ut 

• Inga stavfel 

• Nej 

• – 

Övriga synpunkter? 

• Nej 

• Bra jobbat! 

• – 

• Bra! 

• – 
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Bilaga 6 – Prototyper 
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Bilaga 7 – Gestaltning 
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Bilaga 8 – Energimyndighetens förlaga 
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