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Abstract 

The increase in worldwide energy consumption is a growing problem. Sweden is highly 
ranked among the countries that consume most electricity per person. Why is that? Is young 
adults’ lack of knowledge of electricity consumption a cause of the rise in electricity 
consumption in the country?  
 
I have worked on creating web-based information about electricity consumption to Sala- 
Heby Energy AB:s customers in the ages of 20 to 25 years. The purpose of the information is 
to make customers more aware of what they can do to reduce their electricity consumption 
and get them to make active choices about for instance agreements which benefit the 
customer and also the environment. 
 
In my study I have used my skills in information design and text design. With the help of a 
quantitative survey, qualitative interviews and literature studies, I have reached conclusions 
that I have had in mind when I created my design. 
 
I have examined how to create user-friendly information on the web. Readability, legibility 
and reading value are the principles I have used in the design of the information. 
 
Conclusions of this work: 

• The target group is motivated by saving money. They want information about how 
they should do to reduce their electricity costs. 

• The message of the information is very important in whether the public will use the 
information or not. 

• It is important that the audience can relate to the information and feel a personal 
connection to it. 

By following these guidelines, you can catch the target group´s interests and thus cause them 
to absorb the information that could help them to reduce their electricity consumption. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstrakt 

Den ökade energiförbrukningen i världen är ett växande problem. Sverige ligger högt i topp 
bland de länderna som förbrukar mest el per person. Vad beror det på? Är unga vuxnas 
bristande kunskap om elförbrukning en orsak till den stigande elförbrukningen i landet?  
 
Jag har arbetat med att skapa webbaserad information om elförbrukning till  Sala- Heby 
Energi AB:s kunder i åldrarna 20 till 25 år. Syftet med informationen är att göra kunderna mer 
medvetna om vad de kan göra för att minska sin elförbrukning och få dem att göra aktiva val 
om till exempel avtal som gynnar kunden och även miljön. 
 
I min studie har jag använt mig av mina kunskaper inom informationsdesign och textdesign. 
Med hjälp av en kvantitativ undersökning, kvalitativa intervjuer och litteraturstudier har jag 
kommt fram till slutsatser som jag har haft som grund när jag skapat min gestaltning.  

Jag har undersökt hur man skapar användarvänlig information på webben. Läsbarhet, 
läsbarhet och läsvärde är de principer som jag använt vid utformningen av informationen. 
 
Slutsatser av arbetet: 

• Målgruppen motiveras av att spara pengar. De vill ha information om hur de ska göra 
för att minska sina elkostnader.  

• Budskapet i informationen har stor betydelse för om målgruppen kommer ta till sig 
informationen eller inte. 

• Det är viktigt att målgruppen kan relatera till informationen och känner en personlig 
koppling till den.  

Genom att följa dessa riktlinjer kan man fånga målgruppens intresse och på så vis få dem att 
ta till sig informationen som kan leda till at de minskar sin elförbrukning.  

  



Förord 

Jag vill tacka alla undersöknigspersoner och intervjupersoner som ställt upp på mina 
intervjuer. Ett stort tack till Sala- Heby Energi AB för det stöd de givit mig, framförallt Maria 
Karwonen som har agerat bollplank. Jag vill även tacka min handledare Johan Sundström som 
har kommit med användbara tips och ideér. Sist vill jag tacka mina vänner och familj som 
funnits där och stöttat mig.  
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1. Inledning 
Det här kapitlet innehåller en bakgrund och presentation av problemet. Vidare så presenterar 
jag avgränsningar, frågeställningar, syfte och personlig målsättning. Slutligen tar jag upp 
målgrupp, arbetets koppling till informationsdesign och definiering av ord 
  

Bakgrund 
Energieffektivisering är något som ligger i tiden och som många företag inom branschen 
jobbar hårt för att förbättra. El är för nästan alla i Sverige en självklarhet och något som man 
inte direkt tänker på att man förbrukar, förutom när man får hem elräkningen. Personligen tror 
jag att det kan vara svårt att få grepp om elförbrukning eftersom det är en osynlig företeelse 
som man inte riktigt lägger märket till.  
 
Under de senaste åren har elförbrukningen i världen ökat kraftigt. År 2010 hade 
elförbrukningen ökat med 70% jämfört med år 1990 och ökningen fortsätter än idag (el.se 
hämtad 23/4-2012). Det land i världen som gör av med mest el är USA, tätt följt av Kina 
(el.se, hämtad 23/4-2012). Ser man till elförbrukningen per person är våra nordiska 
grannländer Norge och Island de länder som gör av med mest energi per person och år i 
världen. Finland, Kanada och Sverige är andra stora energiförbrukare. I Sverige förbrukar 
man knappt 15 000 kWh per person och år. USA som gör av med mest el i världen  har ett 
snitt på 13 300 kWh per person och år, förbrukar alltså mindre än Sverige per person (el.se, 
hämtad 23/4-2012). Med de här uppgifterna kan man dra slutsatsen att svenskar gör av med 
en stor mängd energi per person och år jämfört med andra stora energiförbrukare i världen. 
Vad beror det på? Har svenskar för lite kunskap om elförbrukning? Är svenskar ointresserade 
av att minska sin elförbrukning? Dessa frågor står som grund i mitt examensarbete. 

 
Problembeskrivning 
Jag hade praktik på företaget Sala- Heby Energi AB även kallat SHE när idén kring 
examensarbetet väcktes. SHE är Sala och Heby kommuners lokala leverantör av el, värme, 
energieffektivisering och företagstelefoni. Under min tidigare kontakt med företaget pratade 
jag och min handledare på SHE om att kommunikationen mellan företaget och den yngre 
delen av deras kunder inte fungerar så bra. Vi pratade även om ungdomars ointresse till 
elförbrukning och bristande kunskap.  
 
För SHE som är ett miljötänkande företag och arbetar mycket med förnyelsebar energi, är det 
av stor betydelse att så väl företaget som kunderna är medvetna om energiförbrukningens 
påverkan på världen. Det är viktigt för företaget att kunderna är medvetna om vad de kan göra 
för att påverka sin elförbrukning med kundens personliga avsikt i fokus. En sak som företaget 
idag känner att de inte riktigt gör. SHE arbetar ständigt för att ett informationspådrivande 
arbete bedrivs för att kunder, både befintliga och presumtiva, skall göra rätt val och tänka 
långsiktigt rätt (SHE, miljö, hämtad 10/5-12).  
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Nästan alla hushåll betalar elräkningar. Många klagar på att det är dyrt men det är ytterst få 
som aktivt väljer att göra något åt det. Vad beror det på? Okunskap och bristande intresse, 
lathet eller tycker man att det verkar krångligt och för svårt eller att det helt enkelt är tråkigt? 
SHE upplever att många, speciellt den yngre generationen av deras kunder inte är särskilt 
engagerade och kunniga inom elförbrukning. Företaget tycker att det är konstigt eftersom 
elräkningen tar upp en stor del av hushållsekonomin. De ser det som sin skyldighet att 
tillhandahålla kunderna nödvändig information som ett steg mot att minska elförbrukningen.  

Mitt examensarbete grundar sig alltså i det faktum att SHE vill informera sina kunder i 
åldrarna 20 till 25 år på webben om elförbrukning för att på så vis ge dem en möjlighet att 
kunna påverka sin elförbrukning i en riktning som är gynnsam för kunden själv men också 
SHE samt miljön. 

 
Avgränsningar 
Jag har endast titta på den textuella delen när jag skapat informationen. Alltså de delar som 
har med läsbarhet, läslighet och läsvarde samt text och bild i samverkan och utformning och 
struktur av text. Jag har inte tittat på hur en hemsidan är uppbyggd och dess struktur. Jag har 
inte heller gått in på tekniker som programmering och kodning eftersom det ligger utanför 
mitt kunskapsområde.  

 
Målgrupp 
Målgruppen som jag har vänt mig till är SHE:s kunder  i åldrarna 20 till 25 år. SHE anser att 
det är dem som har störst behov av den här kunskapen. Även ur ett långsiktigt perspektiv är 
det mest givande att ha dem som målgrupp eftersom de kommer bära med sig den här 
kunskapen resten av sitt liv och förmodligen föra den vidare. Dessutom är målgruppen ung 
och har kanske inte hunnit skapa sig så mycket kunskap kring ämnet och det kan vara lättare 
för dem att ta till sig informationen än för en äldre kund som redan har hunnit skapa sig 
personliga åsikter och principer. 

 
Frågeställningar 
För att kunna besvara min problemformulering och kunna skapa ett gestaltningsförslag var jag 
tvungen att ta reda på vad målgruppen har för tankar kring problemet. Jag ställde mig frågor 
om vad för slags information som behövs för att målgruppen ska öka sina kunskaper om 
elförbrukning? Hur utformar man webbaserad information vad gäller läslighet, läsbarhet och 
läsvärde samt text och bild i samverkan? 
 
Syftet med mitt arbete var att hjälpa SHE att öka kunskapen om elförbrukning hos deras 
kunder i åldrarna 20 till 25 år med syfte att de ska få mer kunskap om hur de kan minska sina 
elkostnader eller värna om miljön som ett led i SHE:s arbete att minska elförbrukningen. 
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Personlig målsättning  
Mitt personliga mål med det här arbetet var att jag ville utöka mina kunskaper inom text och 
informationsdesign men även få användning av de kunskaper som jag idag besitter tack vare 
min utbildning. I min gestaltning vill jag visa mina kunskaper i texthantering och hur man 
skapar ett målgruppsanpassat informationsmaterial.   

 
Koppling till informationsdesign  
Examensarbetets främsta koppling till informationsdesign och det som jag har valt att lägga 
stort fokus på är hur man skapar målgruppsanpassad information. Min inriktning textdesign 
kommer i utryck i gestaltningen där fokuset ligger på att skapa målgruppsanpassad 
information skriftligt på webben. 
 
Definering av ord  
SHE - Sala- Heby Energi  
 
Energieffektivisering - ”hur man med hjälp av teknikval och avvägning mellan investering 
och driftkostnad uppnå den mest ekonomiska energianvändningen för en i princip oförändrad 
energitjänst” (NE, hämtad den 23/4-2012). 
 
kWh  - benämningen för kilowattimme. Kilo betyder tusen. En apparat som har 
effekten 1000 W och används i en timme förbrukar 1 kWh. 1 000 W x 1h = 1 kWh.   
 
Läslighet - hur en text går att läsa beroende på hur den är utformad med typsnitt, 
storlek med mera.  
 
Läsbarhet - hur meningarna är uppbyggda, bland annat hur långa ord och meningar 
det finns i en text.  
 
Läsvärde - om man är motiverad till att läsa och intresserad av ämnet, om en text har 
lågt läsvärde är den svår. 
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2. Teori 
Här redogör jag för teorier om relaterad forskning och litteratur som jag har använt mig av i 
min undersökning.   

 
Relaterad forskning 
För att få svar på hur jag skulle utforma ett webbaserat informationsmaterial om elförbrukning 
för att locka målgruppen till läsning har jag tagit del av litteratur och tidigare forskning som 
har varit till stor hjälp i mitt arbete. Jag har genom hela arbetet varit kritisk till de källor som 
jag har använt mig av. Mycket av den litteratur jag använt mig av är sådan jag har stött på i 
andra kurser i min utbildning som rekommenderats av lärare på skolan.  

 
Minskad elkonsumtion  
Interactive Institute är ett svenskt IT & design forskningsinstitut som bedriver tillämpad 
forskning och innovation. I rapporten Engaging Design for Energy Conservation in 
Household av Cecilia Katzeff beskrivs ett projekt som Interactive Institute har gjort. Cecilia 
Katzeff är forsknings ledare på interaktive institute och doktor i psykologi samt professor i 
”human-computer interaction” (HCI) på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.  
 
Projektet innebar att Interactive Institute höll i en workshop för att skapa en IT-baserad tjänst 
för att underlätta hushåll att lära sig om sin elkonsumtion med avsikt att minska den. 
Workshopen som gick ut på att tänkta användare fick bidra med tankar, känslor, erfarenheter, 
kunskap och åsikter ledde till den IT-baserade energitjänsten Energy Coach. Projektgruppen 
som bestod av forskare och designers spelade in och lyssnade och modererade deltagarna och 
deltagarna i workshopen som bestod av husägare i ett medelklassområde i en stad i Sverige 
fick komma på idéer.  
 
Workshopen ledde till en hel del synpunkter som var intressanta för mig i mitt arbete. Bland 
annat att visualiseringen av energiförbrukningen spelar en stor roll i att förändra människors 
energirelaterade beteende (Katzeff, 2010:62). Ett problem med information om 
energirelaterade beteenden är att konsekvenserna är dolda för en stor del av befolkningen 
(2010:62). Så här beskriver hon situationen,”In most households, for instance, the only 
feedback on energy consumption is presented in text on the electricity bill.” (2010:62).  
 
Idéerna som uppkom i två workshops formulerades till fem olika teman: Kontroll, personlig 
information, påminnelser, tillgänglighet och användarvänlighet (Katzeff, 2010:62-63). De här 
teman har jag haft i åtanke och i viss mån försökt applicera på min gestaltning.  
 
Jag är medveten om att undersökningen inte handlar om hur man informerar med hjälp av text 
om energiförbrukning och att workshopen ledde fram till en teknikbaserad tjänst. Däremot 
tycker jag att undersökningen behandlar intressanta aspekter och synpunkter som jag har 
kunnat ta stöd av och applicera i mitt arbete. 
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Läsning på webben  
Jakob Nielsen är forskare inom webb och datoranvändbarhet. Tillsammans med 
gränssnittexpert Donald Norman driver han konsultfirman Nielsen Norman group. På 
webbsidan useit.com finns en otalig samling rapporter kring användbarhet på webben. How 
Users Read on Web innehåller information om hur man läser på webben som Jakob Nielsen 
har kommit fram till genom forskning. Han har bland annat gjort en undersökning där man 
skapade fem olika varianter av samma webbsida med olika ord men lika innehåll och 
navigering på webben. Undersökningen resulterade i att om man kombinerade de två bästa 
varianterna som hade 58% respektive 47% bättre läslighet än den sämsta versionen, fick man 
en text med hela 124% bättre läslighet (Nielsen,1/10-1997). Jag har haft stor nytta av 
ovannämnda undersökning samt annan forskning som Nielsen har genomfört när jag har 
anpassat informationen till webben.  
 
En text som på papper har hög läslighet har med stor sannolikhet inte det om man skulle föra 
in samma text på webben. En orsak till det är att man inte läser likadant på skärm som på 
tryckt text. En tryckt sida har en fastställd storlek och läsaren kan få en överblick över hela 
sidan till skillnad från webbsidor som är dynamiska.  Nielsen menar att människor sällan läser 
ord för ord på webben, man väljer ut specifika ord och meningar genom att överblicka sidan 
(Nielsen,1/10-1997). Därför är det viktigt att skapa lättöverskådlig text. Det gör man genom 
att skapa framträdande nyckelord, dela in texten med underrubriker, skapa punktlistor och 
endast behandla en idé per stycke samt börja med det viktigaste först (Nielsen, 1997). 

 
Läslighet och läsbarhet på webben  
Jag har tagit stöd av Sundströms bok Användbarhetsboken i mitt arbete med att skapa 
webbaserad information. Tommy Sundström är informationsarkitekt och har flera års 
erfarenhet av att arbeta med webb och internet. I dagsläget arbetar han med att skapa 
webbsidor som är lätta att använda och orientera sig i. Jag är medveten om att Sundström inte 
är någon forskare och därför  kan hans kunskap ifrågasättas. Jag har varit kritisk när jag tagit 
del av informationen i användbarhetsboken. Genom mina kunskaper som jag fått under min 
utbildning och även genom annan litteratur och forskning har jag dragit slutsatsen att 
Sundströms bok är baserad på korrekt fakta. Klarspråk på nätet av Englund, Hjalmarsson, 
Helena & Guldbrand, Karin, har jag också haft nytta av. Precis som Sundström är inte 
författarna till boken forskare. Jag bedömer även här att informationen jag tagit del av är 
sanningsenlig.  
 
Sättet man läser på webben kräver en annan utformning av information än pappersbaserad 
information. Det finns en mängd aspekter som man måste ta hänsyn till när det kommer till 
läslighet och läsbarhet på webben. 

 
Struktur 
Placeringen av texter på webbsidor spelar en stor roll i hur webbsidan uppfattas. Sundström 
menar på att man inte bör centrera eller högerjustera text eftersom ögat vid dessa fall inte får 
stöd av vänsterkanten. Detta gäller speciellt för längre texter som alltid måste vänsterjusteras 
(Sundström, 2005:56). Man ska inte heller marginaljustera text, eftersom texten inte avstavas 
skulle det leda till störande glöggar (Sundström, 2005:5). Det som kan vara svårt när man 
arbetar med webben är att man har liten yta att vara på som dessutom många olika element 
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måste samsas om. Därför är det svårt att göra luftiga webbsidor (Sundström, 2005:65). Man 
bör fundera noga kring vad som får vara med på sidan och längden på texterna (Sundström, 
2005, s.47). 

 
Spaltbredd 
När man ska anpassa texter till webben har spaltbredden en stor betydelse för läsligheten. Ett 
alternativ att föredra är att låsa spaltbredden (Sundström 2005:54 Däremot är den 
rekommenderade bredden på spaltbredden på webben inte lika självklar som i trycksaker där 
en spaltbredd på 45-60 tecken är rekommenderat (Sundström, 2005:54). Eftersom text på 
webben inte avstavas blir spalterna oftast mindre än maximal längd. Dessutom innebär det att 
ju kortare rader desto längre måste man skrolla ner på sidan om det handlar om en större 
textmassa som inte ryms på en skärmhöjd (Sundström, 2005:54).  
 
 
Typografi  
På webben finns det inte lika stor valmöjlighet vad gäller typsnitt som det gör med trycksaker. 
Bergström beskriver skärmen som en speciellt krävande yta att jobba på i jämförelse med 
papper (Bergström, 2009:129). Linjära typsnitt även kallat sanserifer är att föredra vid 
utformning av webbaserad text. Sanserifer saknar seriffer som kännetecknar antikvorna 
(Bergström, 2009:128). Verdana är ett typsnitt som är passande i brödtext och rubriker på 
webben (Hjalmarsson & Guldbrand, 2009:124). Bergström bekräftar att Verdana passar lika 
bra i brödtext som i rubriker (Bergström, 2009:129). Text på webb bör ha stor teckengrad 
eftersom det finns en del svårigheter med att läsa liten text på skärm (Sundström, 2005, s.47). 
 
 
Tilltal och form  
På webben finns det inte lika stor valmöjlighet vad gäller typsnitt som det gör med trycksaker. 
Bergström beskriver skärmen som en speciellt krävande yta att jobba på i jämförelse med 
papper (Bergström, 2009:129). Linjära typsnitt även kallat sanserifer är att föredra vid 
utformning av webbaserad text. Sanserifer saknar seriffer som kännetecknar antikvorna 
(Bergström, 2009:128). Verdana är ett typsnitt som är passande i brödtext och rubriker på 
webben (Hjalmarsson & Guldbrand, 2009:124). Bergström bekräftar att Verdana passar lika 
bra i brödtext som i rubriker (Bergström, 2009:129). Text på webb bör ha stor teckengrad 
eftersom det finns en del svårigheter med att läsa liten text på skärm (Sundström, 2005, s.47). 
 
 
Disposition  
Nielsen påstår att webbinnehållet måste vara kortfattat och komma till huvudsaken snabbt 
eftersom användarna är ute efter något specifikt (Nielsen, 2008). Sundin skriver att det är bra 
att ha en sammanfattning i början av texten så att läsaren redan där kan bestämma sig för om 
texten är av intresse (Sundin, 2007:152). Genom att skriva det viktigaste först i texten kan 
användaren avgöra om denne vill läsa vidare eller inte. Användarna har också olika grad av 
intresse, skriver man det viktigaste först räcker det för den som bara vill ha en inblick i ämnet 
att läsa det medan den som vill veta allt kan läsa vidare (Sundström, 2005:93).  
 
 
Rubriker 
Hur man utformar rubriker har stor betydelse eftersom det är dem som läsaren lägger märket 
till först. På webben fungerar rubriker som vägvisare och intresseväckare (Hjalmarsson & 
Guldbrand, 2009:57). Det är viktigt att rubrikerna är lockande för att läsaren ens ska vilja ta 
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sig an texten. Rubriker bör även vara begripliga när man läser dem separat från den övriga 
texten (Sundström, 2005:95). 	  

Underrubrikerna blir också särskilt viktiga på skärm. De kan hjälpa läsaren att orientera sig i 
sin läsning. De ska vara tydliga och informativa så att de ger en tydlig vägledning 
(Hjalmarsson & Guldbrand, 2009:58).  
 
 
Punktlistor 
Ett annat föremål man kan tillämpa för att göra en text överskådlig är att införa punktlistor. 
Hjalmarsson & Guldbrand, menar på att man ska använda punktlistor när som helst när det 
passar eftersom de ger en överskådlig blick och är lätta att skumläsa (2009:138).  
 
 
Text och bild i samverkan  
En bok som jag ständigt återkommit till i min utbildning är Lättläst – så funkar det av Maria 
Sundin. Boken handlar om hur man skriver lättlästa texter anpassade för personer med 
lässvårigheter.  
 
Sundin skriver att det blir lättare för användaren att ta till sig texten om det finns tydliga bilder 
som kompletterar innehållet (Sundin, 2007:153). Bilden ska användas med syfte att lyfta fram 
texten inte vara dekorativ och stämningsfull (Sundin, 2007:153). Även Nielsen menar att 
dekorativa “feel-good” bilder som inte adderar något innehåll till informationen inte får 
särskilt mycket uppmärksamhet på webben (Nielsen, 2010). Däremot räknas bilder på 
produkter och människor som viktigt innehåll menar Nielsen (2010). Användare föredrar 
webbsidor som fokuserar på informationen användaren behöver (Nielsen, 2010). En 
ögonrörelsestudie som Nielsen gjorde visade att informationsbärande bilder som bidrar till 
informationen är uppskattade (Nielsen, 2010).  
 
 
Målgruppsanpassad informationsdesign  
Information Design Workbook skriven av Kim Baer är en bok som jag har haft användning av 
i tidigare kurser under min utbildning. Den tar upp viktiga tankar och tillvägagångssätt i att 
skapa informationsdesign.  
 
Baer skriver om vikten att fokusera på innehållet och förstå målet med produkten och kunna 
ta sig till kärnan av problemet (Baer, 2008, s.23). Boken behandlar också det faktum att skapa 
målgruppsanpassad design med användarvänlighet som grundtanke (Baer, 2008, s23). Genom 
att ställa sig frågan hur man vill att mottagaren ska reagera känslomässigt på informationen 
har man kommit en bit på vägen mot att skapa en användarvänlig informationsdesign. ”Do 
you want to reasure them? Inspire them? Motivate them to do something?” (Baer, 2008:36) är 
frågor som man bör ställa sig när man arbetar med informationsdesign.  
 
 
Slutsatser av litteraturstudier 
Här kommer en sammanställning av ovanstående information om hur utformar text anpassat 
till webben: 

En webbaserad text bör ha:  

• Vänster justerad text.  
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• En spaltbredd på ca max 70 tecken.  
• Den viktigaste informationen i början.   
• Tydliga rubriker. 
• Underrubriker som underlättar skumläsning.  
• Personligt tilltal, du-tilltal.  
• Tydlig avsändare. 
• Aktiv form. 
• Informativa bilder. 
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3. Metoder 
I det här kapitlet presenterar jag och motiverar mina metodval samt redogör för resultaten av 
dem.  
 
Jag har valt att kombinera en kvantitativ undersökning med kvalitativa intervjuer. Enligt 
Holme och Solvang finns det inte ett tillvägagångssätt som kan lyftas fram som det enda rätta, 
de menar på att det finns många fördelar med att kombinera kvalitativa och kvantitativa 
metoder (Holme & Solvang, 1997 s.85). Den kvantitativa undersökningen ger mig en 
överblick som är svår att få med kvalitativa metoder.  
 
Kvantitativa metoder kan förklara olika företeelser och genom statistiska tekniker kan vi där 
efter göra generaliseringar av den insamlade informationen (Holme & Solvang, 1997, s.87). 
De kvalitativa intervjuerna har jag gjort för att kunna bilda en djupare förståelse eftersom det 
kan vara svårt med kvantitativa undersökningar. Det beror på att kvantitativa metoder har en 
precis form som inte ger något vidare utrymme för personlig anpassning (Holme & Solvang, 
1997, s.83).  
 

Enkätundersökning 
Jag valde att göra en enkätundersökning som jag kunde använda som grund för mitt arbete. 
När man gör enkätundersökningar är man beroende av mottagarnas engagemang för att få in 
resultaten (Holme & Solvang, 1997, s.173). Jag skickade ut enkäten till målgruppen som var 
SHE:s kunder i åldrarna 20-25 år och som SHE kunde ge mig mejladresser till. När jag 
skickade ut enkäterna talade jag om att det var ett samarbete med SHE. Det tror jag hade stor 
betydelse för hur många respondenter som deltog och ökade antagligen trovärdigheten för 
undersökningen och engagemanget hos mottagarna än om det enbart hade varit jag som stod 
som avsändare.  
 
Hur enkäten är formulerad och strukturerad har stor betydelse för om mottagarna över 
huvudtaget kommer att svara på enkäten (Holme & Solvang, 1997, s.173). Jag la ner mycket 
arbete på hur jag skulle formulera mina frågor och svarsalternativ samt hur jag strukturerade 
upp enkäten, för att mottagarna skulle få förtroende för enkäten och ta den seriöst. En annan 
viktig del för att få förtroende från mottagarna är att tala om att alla som deltar i 
undersökningen är anonyma, (Holme & Solvang, 1997, s.174).  
 
En enkät får inte vara för omfattande då det finns stor risk att respondenten tappar intresset, 
som i sin tur eventuellt kan leda till oseriösa svar (Holme & Solvang, 1997, s.174). Jag var 
noga med att hålla nere antalet frågor till så få som möjligt men så pass många att jag kunde 
få ut den informationen jag behövde. Min enkät bestod av olika frågor med tillhörande 
svarsalternativ. Holme och Solvang menar på att det är viktigt att frågorna är formulerade på 
så vis att det så gått det går ger alla respondenterna samma associationer och innebörd (1997, 
s.175).  

 
Kvalitativa intervjuer 
Eftersom en kvantitativ undersökning inte ger speciellt ingående svar utan snarare en 
överblick över olika företeelser valde jag att även göra kvalitativa intervjuer. En kvalitativ 
intervju har stora likheter med ett vardagligt samtal (1997, s.99).  Det innebär också att 
styrningen av deltagarna från forskarens sida ofta blir mindre än vid exempelvis en 
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enkätundersökning (Holme & Solvang, 1997, s.99). Det är viktigt att deltagarna känner sig 
bekväma och känner tillit till forskaren, det kan man uppnå genom att man som forskare är 
öppen och uppmärksam mot sin intervjuperson (1997, s.104).  

Intervjupersonerna fick prata öppet kring frågorna. Det gjorde att intervjusituationerna kändes 
avslappnade och det kan bidra till att intervjupersonerna känner sig mer bekväma i situationen 
vilket är en fördel.  
 
Empiri 
Här nedan kommer insamlad data från mina undersökningar som visar på att mitt arbete är 
befogat och som har gett mig information som har varit till stor nytta för mig i 
gestaltningsprocessen. 

 
Insamlad information från enkätundersökningen 
Jag gjorde min enkät med hjälp av Google dokuments (www.docs.google.com). Enkäten 
skickade jag ut via mejl till knappt 300 personer av SHE:s kunder som är mellan 20-25 år och 
som SHE hade tillgång till mejladresser. Jag valde att göra enkätundersökningen på enbart 
SHE:s kunder för att de är dem som är målgruppen. Det var 96 personer som deltog i 
undersökningen. Jag är nöjd med antalet respondenter som gav mig en god och trovärdig 
grund att stå på. Jag har i efterhand upptäckt att vissa frågor skulle ha ställts på ett tydligare 
sätt och att olika respondenter kan ha tolkat dem på olika vis. Det här kan påverka 
undersökningsresultatet men jag har trots det gjort bedömningen att undersökningen är 
användbar och trovärdig.  
 

Resultat 
Kommande diagram visar allmän information om hur respondenternas boendesituation ser ut 
och om elkostnaden ingår i hyran samt vem som betalar räkningen i hushållet. Dessa frågor 
gav mig en bild av respondentens förhållningssätt till elförbrukning. Om respondenterna 
betalar sin elräkning själv eller att föräldrarna gör det åt dem kan ha stor betydelse i 
respondenternas förståelse för elförbrukning. En person valde inget kön så därför stämmer 
inte antalet och procenten på diagrammet om kön 
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De övriga frågorna i enkäten var sådana som jag genom att få svar på kunde få en inblick i hur 
kundernas relation till elförbrukning ser ut och huruvida det är viktigt för dem eller inte. 
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Störst del av respondenterna menar att de har tillräckligt med kunskap för att påverka sin 
elförbrukning men det är fortfarande hela 40% som inte anser sig ha det. Det tyder på att 
information om elförbrukning kan vara nödvändig för att kunderna ska kunna minska sin 
elförbrukning.  
 

 

 
På frågan vad respondenterna har för attityd angående att påverka sin elförbrukning var det 
många som kryssade i flera svarsalternativ. Detta tolkar jag som att man helt enkelt kan ha 
flera attityder angående frågan. Det är inte bara en attityd som spelar in. Respondenterna 
kanske tycker att det viktigt men också tråkigt.  
 
Jag ställer mig kritisk till hur frågan är formulerad. Frågan är aningen tvetydig och kan ha 
gjort respondenten förvirrad. Om jag skulle få chansen att formulera om frågan skulle jag 
lyfta fram att det är respondentens relation till elförbrukning jag undrar över. Alltså om 
respondenten tycker att det är viktigt att ha koll på sin elförbrukning och försöka påverka den 
eller att respondenten finner det totalt ointressant och lönlöst eller att den kanske tycker att det 
är svårt men viktigt. I nu läget kan man tolka frågan som at jag undrar över om respondenten 
tycker att det är intressant, viktigt, svårt eller tråkigt att förbruka el.  
 
För att ta reda på om informationen ska vara utformad med syfte att kunderna ska lära sig att 
minska sina elkostnader eller värna om miljön eller helt enkelt både delarna innehöll enkäten 
frågor om det är miljön eller ekonomin i fokus som är av mest betydelse för att minska sin 
elförbrukning. 
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Enligt ovanstående diagram kan man dra slutsatsen att det med väldigt liten marginal är fler 
som oroar sig över stigande elkostnader än över elförbrukningens påverkan på miljön. Även 
på nedanstående diagram kan man läsa att det viktigaste skälet för de allra flesta att minska 
hushållets elförbrukning skulle vara för att minska elkostnaderna. Observera att 
respondenterna kan ha kryssat i flera olika svarsalternativ på nedanstående fråga. 

 

Jag ville även veta om kunderna över huvud taget var intresserade av att få information om 
elförbrukning. Resultaten av den frågan såg ut så här 45% av respondenterna är intresserade 
av att få information om elförbrukning och 32% är inte intresserade men hela 23% vet inte om 
de vill få information om elförbrukning.  
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På frågan vilken slags information som skulle vara viktigast för respondenterna att få har 
respondenterna kryssat i flera alternativ. Det svarsalternativet som blev valt flest gånger var 
information om hur respondenten kan minska sina elkostnader.  
 
Nedanstående diagram visar vilken slags information som skulle vara viktigast för 
respondenten att få. Första svarsalternativet ”Information om hur jag lär mig ha bättre koll på 
mina elkostnadet” och det tredje svarsalternativet ”Information om hur jag minskar mina 
elkostnader är väldigt lika formulerade. Anledningen till det är en felskrivning istället för 
elkostnader ska det stå elförbrukning på första svarsalternativet. Jag ställer mig därför kritisk 
till resultaten men finner de ändå användbara. Det går att dra slutsatsen att många av 
respondenterna vill ha någon slags information om hur de kan påverkaoch kontrollera sina 
elkostnader. Observera att respondenterna kan ha valt flera svarsalternativ.   

 
 

Insamlad information från kvalitativa intervjuer 
Jag utförde tre stycken kvalitativa intervjuer för att komplettera undersökningen och genom 
dem kunna ställa mer öppna frågor kring ämnet. Med de kvalitativa intervjuerna ville jag ta 
reda på vad målgruppen har för åsikter kring information elförbrukning, hur den bör vara 
utformad och vad informationen ska handla om. Endast en av intervjupersonerna är kund hos 
SHE och den andra personen har varit det och den tredje har har adrig varit kund hos SHE. 
Anlednigen till att jag inte enbart använde mig av kunder från SHE var tidsbrist. Det kan 
finnas både fördelar och nackdelar med att jag har intervjuat personer med annan elleverantör. 
En fördel kan vara att det kan bidra till ett bredare synsätt eftersom åsikterna om 
elförbrukning skulle kunna skilja sig åt beroende på hur intervjupersonernas elleverantörer 
arbetar med frågan. En nackdel med att intervjua personer med andra elleverantörer är att de 
inte tillhör den specifika målgruppen. Däremot är alla intervjupersonerna mellan 20-25 år 
gamla.  
 
Här följer en sammanfattning av intervjuerna, för att se fullständiga frågor och svar se bilaga 
1. Gemensamt för alla tre intervjupersonerna är att de är mest intresserade av att få  
information om hur man kan minska sina elkostnader. När jag har genomfört intervjuerna har 
jag märkt att intervjupersonerna saknar kunskap om hur miljön påverkas av att man förbrukar 
el och att intervjupersonerna känner att det är svårt att själva göra någon större skillnad på 
miljöpåverkan. En person sa att man blir påhoppad med information om hur dåligt det är med 
utsläpp från bilar väldigt ofta. Men att personen i fråga inte vet hur elförbrukning påverkar 
miljön på samma sätt som avgaser för det är ingenting som man blir informerad om. En annan 
intervjuperson menade att dennes elförbrukning inte är extrem och att denne kan minska sin 
förbrukning men oroar sig inte över att förbrukningen påverkar miljön för att den är relativt 
låg.  
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En annan anledning till varför man är mest intresserad över att minska sina elkostnader är 
enligt resultat från intervjuerna att pengar är någonting man märker av om man spar in på, 
men påverkan på miljön är ingenting man märker i nuläget. Därför är det kostnadsfrågan som 
driver alla tre personerna till att minska sin elförbrukning.  
 
Genom intervjuerna kan jag dra slutsatserna att kunderna vill ha information om vad de kan 
göra för att minska sina elkostnader och att de skulle få dem att ta del av informationen.  
 
En fråga som de fick var hur information ska vara utformad för att göra dem intresserade. Alla 
tre svarade att det är informationens budskap som spelar roll om man kommer ta till sig 
informationen eller inte. Alla intervjupersoner föredrar en så lättsam text som möjligt som är 
lätt att ta sig igenom. Några förslag på gestaltning som jag fick genom intervjuerna var att 
informationen ska innehålla något som man kan relatera till. 

 
Intervju med personal på SHE 
Jag samtalade även med kommunikatören och kundtjänsten på SHE. Eftersom det här arbetet 
är ett samarbete med SHE är det av stor betydelse att informationen omfattar det som SHE 
vill förmedla. Kundtjänst bekräftade att kunderna inte har så stor kunskap kring sin 
elförbrukning.  
 
De får många samtal där kunderna undrar varför de har så höga elkostnader. De tycker inte att 
de förbrukar särskilt mycket el och förstår inte hur mycket el kostar. Vad det gäller den yngre 
kundkretsen är det ofta deras föräldrar som ringer och klagar på höga elkostnader berättar 
kundtjänst (se bilaga 2). Kundtjänst får ofta ge tips på vad kunderna kan göra för att minska 
kostnaderna exempelvis att de som bor i villa brukar vi tipsa om att de kan påverka sina 
elkostnader genom att laga mat, tvätta titta på TV m.m. mellan klockan 19:00 och 07:00. 
 

Slutsatser av undersökningarna 
Slutsatser jag dragit från de undersökningarna jag har genomfört  lyder så här: 

• Stor del av målgruppen har inte tillräckligt med kunskap för att minska sin 
elförbrukning. Det finns alltså ett behov av att informera målgruppen om hur de kan 
påverka sin elförbrukning.  

• Målgruppen har till vis del koll på hur mycket el dom förbrukar varje månad. 
• Målgruppen oroar sig inte över elförbrukningens påverkan på miljön. De oroar sig mer 

över stigande elkostnader. 
• Den viktigaste orsaken för målgruppen att minska sin elförbrukning skulle vara att 

minska sina elkostnader. Trots det är andelen som tycker att miljön är en viktigare 
orsak också stor.  

• Målgruppen vill ha information om hur de kan ha koll på sina elkostnader och hur de 
kan minska dem. De är även intresserade av att få information om hur de kan bli mer 
miljömedvetna när det gäller elförbrukningen.  

• Målgruppen vill kunna relatera till informationen de läser och känna att den är riktad 
till dem personligen.  
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• De behöver se konsekvenser av elförbrukningen exempelvis hur mycket de kan spara 
om de stänger av sina elapparater eller vad som händer med miljön när 
elförbrukningen ökar.  
 

Omvärldsanalys 
Jag gjorde en omvärldsanalys för att se hur andra elleverantörer informerar sina kunder om 
energiförbrukning. Energiförbrukning är ett ämne som är ständigt aktuellt och företag inom 
branschen arbetar för att ta fram information och göra människor mer energimedvetna.  
 
E.ON Nordic är ett energiföretag som ingår i den tyska E.ON-koncernen som är ett av 
världens största privata energiföretag. Eon.se har en hel del information om allt från hur man 
kan spara energi och energitesta sin bostad till hur mycket el olika apparater förbrukar när de 
är inställda på standby. 

 

 
Bild 1: Presentationssidan för Energirådgivning på eon.se. 

 

Text 
Eon.se använder sig av personligt tilltal i informationen. Det är varierande längd på texterna 
beroende på vad de handlar om. Många texter är lite längre och ämnade för de som vill få 
djupare information om något specifikt ämne.  
 
 
Innehåll 
Eon:s webbsida innehåller tips om vad man kan göra för att spara energi i form av konkreta 
tips. Exempelvis att man ska vädra snabbt eller att man bör använda golvdriven elvärme 
sparsamt. Webbsidan innehåller också diagram där man kan se hur mycket energi som 
förbrukas i hemmet. Man får även följa med familjen ”Larsson” på deras energiresa och se 
hur de minskar sitt koldioxidavtryck i miljön. Eon.se har blandad information om hur man 
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kan minska sina elkostnader men också hur man värnar om miljön genom att minska 
energiförbrukningen.   

 

Bild 2: Bilden är tagen på e.on:s webbsida. Den innehåller olika spartips. 
 

Eon.se hänvisar till energimyndighetens sida där man kan räkna ut hushållets elförbrukning. 
Det har jag sett att andra elbolag också gör när jag har varit inne på deras webbsidor.  
 
Energimyndigheten  är en myndighet som arbetar för att bygga upp villkor som leder till en 
effektiv och hållbar energianvändning och en kostnadseffektiv svensk energiförsörjning. 
Energimyndigheten har som jag nämnde tidigare en energikalkyl som är ett 
beräkningsprogram och hjälpmedel som hushållen att kan använda för att effektivisera sin 
energianvändning. Bilden nedan visar kalkylen på vilken man kan fylla i de apparater som 
finns i hushållet för att sedan räkna ut elförbrukningen i hemmet.  

 

Bild 3: Energikalkylen från energimyndighetens webbsida. 
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Analys av SHE:s befintliga webbsida 
För att kunna skapa en trovärdig gestaltning som passar in i sitt sammanhang på webben var 
jag tvungen att analysera SHE:s webbsida.  
 

 

Bild 4: Bilden visar startsidan på SHE:s webbsida.   

 
Tilltal 
SHE använder sig av personligt tilltal och en tydlig avsändarröst på sin webbplats, exempel: 
”Elen du köper av oss är dels lokalt producerad i vårt alldeles egna kraftvärmeverk…” (SHE, 
2012). SHE kännetecknar sig själva som ett lokalt företag i den bemärkelsen att de säljer 
lokalt producerad el och att största delen av kunderna är Sala- Hebybor och att medarbetarna 
bor i Sala där av kommer deras slogan ”Den lokala kraften”. Webbsidan känns personlig och 
nästan familjär: ”Den lokala kraften är du. Den lokala kraften är vi. Vi kanske är små i 
världen, men vi är stora i Sala och Heby.” (SHE, 2012) fraser som denna är vanliga på 
webbsidan.   
 
Textstruktur 
Texterna är vanligtvis korta och man behöver sällan scrolla ner sidan för att se all text. Det 
finns en del punktlistor som är lätta att skumläsa. Det är ont om underrubriker men i och med 
att texterna är korta är det ingenting som behövs. Texterna har behaglig radlängd. Jag anser att 
SHE:s färgval är ganska dåligt ur informationsdesign synsätt eftesom den blåa färgen på 
rubrikerna kan förknippas med länkar och den gula färgen som de använder till punktlistorna 
kan vara svår att se.  
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Bild 5: Bild på startsidan på fliken om företaget.  
 

Typografi 
I brödtexten använder sig SHE av Verdana och teckenstorleken på brödtexten är 7,5 p. 

 
Layout  
Menyn för huvudkategorierna finner man högt upp på webbsidan (se bilden ovan). Det finns 
även en meny på vänsterkanten som visar olika områden inom varje huvudkategori. En sak 
som jag tycker är mindre bra är att ämnesområdena i menyn inte blir markerade med 
exempelvis en annan färg eller nyans eller med fetare stil. Det kan göra användaren förvirrad 
och det gör det svårt att orientera sig och veta vart på webbsidan man befinner sig. Bilden 
högst upp som återfinns på alla kategorierna där det står exempelvis företag är det enda som 
talar om på vilken kategori man är och den kan vara svår att se eftersom den är ovanför 
menyraden.  
 
Layoten på webbsidan är konsekvent och är liknande uppbyggd på alla kategorierna. 
Bildmanéret är varierande med allt från fototgrafier till ilustrationer.  
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4. Designprocessen  
Här beskriver jag designprocessen som ledde fram till mitt gestaltningsförslag. Gestaltningen 
som helhet finns i bilaga 5.  
 

Gestaltning 
Med hjälp av teorier och metoder som jag har utgått från i mitt arbete har jag skapat ett 
webbaserat informationsmaterial om elförbrikning anpassat till målgruppen. Gestaltningen är 
ett förslag på hur man kan tillämpa läslighet läsbarhet och läsvärde samt text och bild i 
samverkan på webben. En stor del av arbetet har varit att göra ett informationsuval anpassat 
till målgruppen, där har främst enkätundersökningen och intervjuerna gett mig stöd. 

 
Utprovning 
Jag genomförde en utprovning för att testa min gestaltning och på så vis ta reda på hur den 
fungerar och om den uppnådde sitt syfte eller inte. Jag hann inte med att göra flera 
utprovningar på grund av tidsbrist.   
 
Jag gjorde utprovningen relativt tidigt i designprocessen. Jag bad undersökningspersonen läsa 
texten kritiskt och analysera textens kontext. Efter att personen läst igenom texten i lugn och 
ro ställde jag en del frågor för att få svar på undersökningspersonens åsikter. 
 
Textstruktur  
Resultatet av utprovningen visade att det var bra flyt i texterna och undersökningspersonen 
hann inte tröttna. Det var lätt att hänga med i informationsflödet och det i sin tur gjorde att det 
var lätt att ta till sig informationen utan att behöva gå tillbaka i texten och läsa om. En annan 
sak som undersökningspersonen tyckte gjorde texten lätt att förstå var att förklaringar på svåra 
ord och begrepp kom i direkt anslutning till ordet.  

Resultatet av utprovningen visade att det var lagom många menyrubriker för att hålla intresset 
uppe.   
 
Den stilrena och enkla utformningen gjorde det lätt att orientera sig i texten. 
Undersökningspersonen gillade att texten var utformad i punktform.  
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(Bild 6: Bild från utprovningen)  

 
 
Innehåll 
Informationen om hur elkostnaderna beräknas i lägenhet respektive hus uppfattade 
undersökningspersonen vara tillval som elkunderna kan göra. Det var det inte utan det är 
information om hur elkostnaderna beräknas för samtliga kunder, det är olika beroende på om 
man bor i hus eller inte.  
 
Undersökningspersonen fann att informationen var användbar, främst tipsen om vad man kan 
göra för att minska sina elkostnader var användbara och lärorika. Vissa tips var kända för 
personen sen tidigare men det var inget som störde eftersom det kan skilja sig från person till 
person beroende på kunskapsnivå. 
 
Undersökningspersonen påpekade att denne lärde sig nya bland annat att hur elkostnaderna 
beräknas skiljer sig beroende på om man bor i hus eller lägenhet och vad respektive innebär. 
Undersökningspersonen påpekade att det är viktigt att informationen är realistisk, ”man vill 
inte sluta leva bara för att man ska spara energi”. Undersökningspersonen tyckte däremot inte 
att tipsen som fanns med inte kräver särskilt mycket ansträngning. 
 
Undersökningspersonen saknade information om att lågenergilampor kan vara miljöfarliga 
eftersom de innehåller kvicksilver. Personen påpekade också att det kan vara bra att ha 
någonting att relatera till och gav ett exempel från en reklam som går på TV om biobränsle 
”det är ett bananskal som säger så här långt kommer du med mig” (se bilaga 4). 
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Text och bild 
Undersökningspersonen gillade bilden på klockan och även bilderna som förklarade 
fördelningen av energin i hemmet. Bilderna får mer betydelse när det är tillhörande text och 
bilderna och texterna kompletterade och förtydligade varandra.  
 

 

(Bild 7: Bild från utprovningen)  

 

Slutresultat 
Min idé var att skapa en ny kategori på den redan befintliga hemsidan där all information som 
handlar om hur man kan minska sin elförbrukning finns samlad. Jag döpte kategorin till spara 
energi för att användarna lätt ska förstå vad för slags information det går att finna där. Tanken 
var att det skulle finnas grundläggande information om sådant som är viktigt att veta för att 
kunna bli mer medveten om sin elförbrukning. Det resulterade i sex olika kategorier: Spara 
energi, Lägenhet, Hus, Räkna med energi, Miljöpåverkan och Spartips. Nedan följer en kort 
förklaring av respektive kategoris innehåll.  
 
 
Spara energi 
Spara energi är den första sidan man kommer till. På sidan finns det en kort presentation om 
det övriga innehållet på webben.  
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Lägenhet och Hus 
En viktig grund i elförbrukning är att känna till hur elkostnaderna är beräknade. Mitt samtal 
med kundtjänst bekräftade att de vanligaste frågorna som de får handlar om att kunderna 
tycker att elräkningen är dyr och de undrar vad det beror på (se bilaga 2). Det tyder på att 
kunderna inte vet vad de betalar för och hur mycket elen kostar. För SHE:s kunder beräknas 
elkostnaderna på olika sätt beroende på om man bor i lägenhet eller i hus. Därför valde jag att 
ha två separata kategorier som heter just lägenhet och hus där jag förklarar hur kostnaderna 
beräknas.  
 
 
Räkna med energi  
Att veta vad watt betyder och vad kWh är och hur man räknar ut det är också bra att känna till 
för att förstå sin elförbrukning bättre. Här kan man även se hur energifördelningen i hemmet 
ser ut.  

 

Bild 8: Bild på gestaltningen (se bilaga 5).                                                    Bild 9: Bild på gestaltning (se bilaga 5).  
 

Miljöpåverkan   
Den främsta anledningen till att SHE vill få kunderna att minska sin elförbrukning är att 
elförbukning påverkar miljön negativt och att det är en viktig del i SHE:s policy att arbeta 
miljöfrämjande. Det är viktigt att kunderna får en förståelse för hur deras elförbrukning 
påverkar miljön. Intervjuerna (se bilaga 1) och enkätundersökningen (se sida 11) visar att de 
flesta respondenterna inte oroar sig över att miljön påverkas av deras elförbrukning. En 
anledning till det kan vara att de saknar just kunskap om hur elförbrukningen påverkar miljön. 
Det nämnde en intervjuperson att hon  saknar för att hon inte har blivit informerad om det (se 
bilaga 1). En annan intervjuperson talade om att det inte spelar någon roll om denne minskar 
sin elförbrukning för att den är så pass låg. Jag tror att det är ett vanligt tankesätt hos 
målgruppen ar att ”om det ändå bara är jag som drar ner på min elförbrukning gör det ingen 
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skillnad för att den är så pass låg”. Därför valde jag att ta med exempel i gestaltningen som 
visar på vad elförbrukningen betyder i ett större perspektiv än enbart hos personen i fråga.  
 

Spartips  
Enligt undersökningarna som jag har genomfört har det visat sig att respondenterna främst vill 
ha information om hur de kan minska sina elkostnader. Därför var det viktigt att få med olika 
spartips så att kunderna lätt kan minska sin elförbrukning.  

  
Bilaga 10: Gestaltningen (se bilaga 5) 

 

Ha koll på din elförbrukning 
Målgruppen har ett behov av att kunna se elförbrukningen för att lättare relatera den. I 
projektet Engaging Design for Energy Conservation in Household som Interactive Institute 
höll i kom man fram till fem stycken riktlinjer (se sida 3. Det första temat kallar Katzeff för 
kontroll. Det innebär att personerna som deltog i undersökningen vill ha koll på hur mycket 
energi de förbrukar under en specifik tid exempelvis under en dag eller en månad (Katzeff, 
2010:62). Som kund hos SHE kan man logga in på kundsidorna och se sin elförbrukning 
timme för timme. Det är många, speciellt de som bor i lägenhet, som inte ens vet om att man 
har tillgång till den här tjänsten. De som inte bor i lägenhet har automatiskt tjänsten men de 
som bor i lägenhet kan kontakta kundtjänst som då aktiverar den. Genom att använda sig av 
timmätningen tror jag att kunderna blir mer medvetna eftersom de faktiskt får en visuell 
upplevelse av sin elförbrukning.  
 
Eftersom det är många som inte vet om att de har möjlighet att se timmätningen valde jag att 
länka till det på varje sida inom ”spara energi”. Det gör det svårt för användarna att missa det. 

 
Layout 
Informationsmaterialet ska finnas på SHE:s redan befintliga webbsida. Jag har därför utgått 
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från den och gjort layouten så lik den befintliga som möjligt. Däremot har jag valt att visa 
förslag på hur man kan lösa de saker som jag ansåg var ofördelaktiga för läsligheten på 
webben. Jag har valt att lägga en mörkare blå färg på rubrikerna för att man inte ska mista 
dem för att vara länkar. För att användaren lätt ska kunna se vart på webbsidan den befinner 
sig har jag valt att markera det aktuella avsnittet med fetare stil i menyn till vänster 

 
Läslighet och läsbarhet 
Typografin är den samma som på SHE:s brödtext. Jag hade inte tillgång till det typsnittet som 
används på layouten i webbsidan, därför skiljer sig min design en aning från den redan 
befintliga webbsidans. Brödtexten har jag valt att ha i storlek 12 p enligt rekommendationer 
för text på webb.  
 
Texten är strukturerad med många punktlistor för att man lätt ska kunna skumläsa sidorna. 
Texterna är uppdelade med rubriker samt underrubriker för att det ska vara lätt att orientera 
sig på sidan och att användaren ska kunna välja vad den vill läsa genom att endast titta på 
rubrikerna. 
 

Bilder 
Bilderna har jag gjort eller tagit själv, jag är varken illustratör eller fotograf där av den dåliga 
kvalitén. Bilderna är i nu läget till för att visa vilken typ av bilder det skulle kunna vara på 
webbsidan. 

Precis som Sundin som skriver att bilder inte ska vara till för att skapa stämning har jag gjort  
jag skapat gestatningn (Sundin, 2007:153). Bilderna på slutresultatet är informativa och har 
tillsammans med texten något att berätta. 
 

 
Bild 11: Bild på gestaltningen (se bilaga 5). 
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5. Återkoppling och diskussion  
I den här delen presenterar jag mina slutsatser och reflektioner av arbetet.  

 
Återkoppling 
Syftet med det här examensarbetet var att med hjälp av webbaserad information informera 
SHE:s kunder i åldrarna 20 till 25 år för att få dem mer medvetna om sin elförbrukning och ge 
dem möjligheten att göra aktiva val. Jag ville ta reda på vad målgruppen behövde för 
information för att öka sin kunskap och hur den skulle anpassas efter målgruppen samt 
webben med principer som läsbarhet läslighet och läsvärde och text och bild i samverkan. 
 
Utifrån enkätundersökningarna och intervjuerna kom jag fram till några intressanta slutsatser:  

• Målgruppen motiveras av att spara pengar. De vill ha information om hur de ska göra 
för att minska sina elkostnader.  

• Budskapet i informationen har stor betydelse för om målgruppen kommer ta till sig 
informationen eller inte. 

• Det är viktigt att målgruppen kan relatera till informationen och känner en personlig 
koppling till den.  

Med hjälp av dessa riktlinjer kan göra ett informationsurval anpassat till målgruppen. För att 
applicera informationen på webben krävs en del tillämpningar. 

Tillämpningar för webbaserad information: 

• Det viktigaste i texten bör komma först.  
• Gör tydliga rubriker som talar om textens innehåll och underrubriker som underlättar 

skumläsning.  
• Använd personligt tilltal, du-tilltal.  
• Låt texten ha en tydlig avsändare. 
• Använd aktiv form. 
• Använd informativa bilder som talar om någonting. 

 

Diskussion  
Min studie visade att information om elförbrukning är nödvändig och att unga vuxna har lite 
kunskap om ämnet. Den visade även att det som får målgruppen att engagera sig är att de kan 
spara pengar. En intressant aspekt är att kunderna när man frågar dem vill minska sina 
elkostnader. Däremot är det inte många som exempelvis tecknar avtal som är billigare än det 
”automatiska avtalet” som är baserat på ett tillsvidare pris. Jag kan föreställa mig att 
anledningen till det är att målgruppen helt enkelt inte engagerar sig så pass mycket i ämnet för 
att ha intresse att ta reda på om det finns bättre alternativ. För många är elförbrukning 
synonymt med elräkningen. Med det menar jag att elräkningen är den enda relationen man har 
till sin elförbrukning. Man har svårt att förstå elförbrukningen för att det är en osynlig 
företeelse. Man lägger ingen större tanke på hur mycket el man förbrukar och vad den har för 
påverkan på omgivningen. Jag tror många är lata och tror att det kräver större ansträngningar 
än vad de faktiskt gör och att det inte spelar någon roll om ”jag” minskar min elförbrukning 
eller inte eftersom ingen annan gör det.  
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Jag tror att min gestaltning skulle kunna förändra målgruppens attityd till elförbrukning. 
Eftersom jag tror att ointresse och brist på kunskap går hand i hand. Med min gestaltning får 
målgruppen grundläggande kunskap om hur de kan gå till väga. Vet målgruppen att de kan 
byta avtal och minska sina elkostnader med enkla medel  skulle de bli mer motiverade att göra 
vissa åtgärder för att minska sin elförbrukning.  
 

Fortsatt forskning 
Vidare skulle det vara intressant att se hur den här informationen skulle kunna användas på 
SHE:s webbsida och om den blir uppskattad och användbar. Det vore även kul undersöka  hur 
man kan utveckla det ytterligare ett steg. Det finns så mycket möjligheter och alternativ och 
jag kände under arbetets gång att det finns så mycket mer intressant att gräva i kring ämet. 
Exempelvis unga vuxnas attityd till elförbrukning. I mina undersökningar var jag bara och 
skrapade på ytan av det problemet.  

 
Återkoppling till personlig målsättning 
Jag har under examensarbetes gång haft stor nytta av de kunskaper jag har sen tidigare och det 
har varit intressant att plocka fram dem och få chansen att applicera dem i ett verkligt 
problem. Jag har bland annat fördjupat mina kunskaper om hur man skapar 
målgruppsanpassad information. Att göra så väl kvantitativ enkätundersökning och kvalitativa 
intervjuer har varit något helt nytt och lärorikt för mig. Jag avslutar det här arbetet med många 
erfarenheter rikare.  
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7. Bilagor  
Här presenteras kompletterande information till rapporten.  

Bilaga 1, kvalitativa intervjuer  
 
Intervju 1 
 
Bor du i lägenhet eller villa? 
Lägenhet  
 
Vem betalar elräkningen i ditt hushåll? 
Jag bor i studentkorridor så elen ingår i hyran jag ar aldrig betalat någon elräkning.  
 
Vad kan du om elförbrukning? 
Man måste stänga av grejer för då kostar det inte. Om man stänger av elen så stänger man av elen och då kostar 
det inget. Ingen koll alls på vad det kostar och vad jag gör av med.  
 
Hur har du lärt dig det du kan? 
Allmänbildning.  
 
Har du diskuterat el hemma? 
Mina föräldrar har lärt mig att stänga av lampor och så vidare när man går ut rummet.  
 
Vad skulle motivera dig mest till att minska din elförbrukning? 
Det skulle nog vara att minska mina kostnader tror jag.  
 
Varför tror du elbolagen vill att kunderna ska spara energi? 
Miljösynpunkt och så kanske dom tjänar på det för att dom får mer el att ge ut till folk.  
 
Vad skulle du vilja veta om energiförbrukning?  
Jag skulle vilja veta hur det påverkar miljön på ett långsiktigt sätt om vi använder så mycket el som vi gör idag. 
Vore intressant att veta hur det ser ut i framtiden typ år 2025.  
 
Ge något förslag på hur man skulle kunna utforma informationen?  
Om man blandar  in elen i något kul sammanhang,  någon kul historia eller nått så att det inte bara är svart text 
på vitt papper. Något som drar uppmärksamhet till sig.  
 
På vilket sätt föredrar du att information är utformad?  
Jag gillar idén om att följa en persons vardag och hur mycket denne gör av med, sen kan man se när personen 
blir gammal och då får man se hur det påverkar hennes barnbarn.   
 
Nämn någon gång du har fått information som har fått dig att ändra ditt beteende? 
Jag har ingen aning, tror inte jag har fått någon sådan information. Det måste handla om något som rör mig 
personligen. Jag är inte så intresserad av el men om det kan förändras på lång sikt kan jag tänka mig att ändra 
mig. Viktigt budskap som jag känner att jag blir berörd av.  
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Intervju 2  
 
Bor du i lägenhet eller villa? 
Lägenhet 
 
Är det du som betalar elräkningen? 
Ja det är det.  
 
Är du medveten om hur mycket el du förbrukar varje månad?  
Ja, ungefär. 
 
Hur är du medveten? 
Jag vet ungefär vad mina elräkningar hamnar på varje gång. Men jag vet inte för varje månad utan bara när 
räkningen kommer men jag kan gå ner i källaren och kolla på mätaren.  
 
Hur svårt tror du det är att spara el? 
Jag tror inte att det är så svårt om man lägger manken till, det handlar bara om vilja och engagemang.  
 
Har du vilja och engagemang? 
Jag har vilja men inte engagemang, jag är lite lat. Jag slösar inte på energi i onödan men jag skulle kunna spara 
mer än vad jag gör.  
 
Vad skulle få dig att hitta engagemanget? 
Jag vet inte. Jag är förmodligen inte tillräckligt intresserad.  
 
 Är du insatt och engagerad i ditt elbolag eller betalar du bara räkningen och bryr dig inte så mycket 
mer? 
Betalar räkningen, jag är inte så insatt i vad elbolaget har att erbjuda. Jag saknar kunskap om företaget. Jag 
skulle vilja få mer information av elbolaget om vad jag har för alternativ.  
 
Varför tror du elbolagen vill  att kunderna ska spara energi? 
För att det inte ska gå åt så mycket energi eftersom det inte finns hur mycket som helst i världen.  
 
Har du fått någon information av din elleverantör om att teckna avtal m.m.?  
Jag har fått information hemskickat men inte läst det så noga. Det var antagligen inte presenterat på ett 
tilldragande sätt.  
 
Vad får dig att läsa informationen då? 
Att det ser tilldragande ut, läs det här så gör vi vad vi kan för att få ner dina elkostnader, så fixar vi det 
tillsammans på ett sätt som passar dig så ger vi dig tre gratis månader okej det sista måste inte stå med men 
skulle det göra det skulle jag garanterat läsa. 
 
Vad kan du om elförbrukning? 
Använder jag en glödlampa tv eller något annat som går på el så förbrukar jag el. El kostar pengar och miljö. 
Sedan vet jag ju att det finns massor av olika energikällor, vindkraft, vattenkraft, solkkraft, kärnkraft till 
exempel.  
 
Hur har du lärt dig det du kan? 
Skolan till viss del och saker man snappar upp från olika ställen. Jag har hört om det i media Det är ganska hypat 
att vara miljösmart så man har hört lite den vägen. Sen handlar det mycket om sunt förnuft, man vet att en lampa 
inte ska stå tänd i onödan. 
 
Har du diskuterat el hemma? 
Nej inte direkt, visste hur vi värmde upp huset men inte mer än så.  
 
Vad är det som är intressant att veta i energiförbrukning?  
Hur man spar el för att minska elkostnaderna och samtidigt spara på miljön.  
 
Vad har du för attityd angående  din elförbrukning? 
Det är intressant, kul att man kan göra något åt det själv.  
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Vad beror din attityd på?  
Det handlar om mina pengar och det tycker jag är intressant. Jag är intresserad av ekonomi och mina 
levnadskostnader och så där.  
 
Oroar du dig för att din elförbrukning påverkar miljön? 
Nej 
 
Varför? 
Min elförbrukning är inte en extrem elförbrukning. Det är klart att jag ska spara men jag oroar mig inte över min 
förbrukning för den är relativt låg.  
 
Men du skulle kunna minska den? 
Ja det är klart, det kan ju alla.  
 
Vilket skulle vara det viktigaste skälet för dig att minska hushållets elförbrukning? 
För att minska mina elkostnader.  
 
Varför då? 
Kul att spara pengar. 
 
Vad skulle du göra för dem pengarna? 
Köpa en ny golfklubba! 
 
En golfklubba är alltså mer motiverande än att du skulle värna om miljön? 
Ja en golfklubba är mer konkret. Det är pengafrågan som driver mig men jag vet ju att det påverkar miljön 
positivt  på samma gång. Golfklubban blir en bonus! 
 
Vad tycker du om att få tips på vad du kan köpa för de pengar som du sparar genom att t.ex.. stänga av 
TV:n varje gång den inte används? 
Det blir mer konkret och lättare att se pengarna.  
 
Nämn någon gång du har fått information som har fått dig att ändra ditt beteende? 
Det kan jag inte nämna, jag kan absolut inte komma på något. Jag har nog aldrig fått information som har fått 
mig att ändra mitt beteende. Information med ett viktigt budskap skulle få mig att ändra mitt beteende.  
 
Är det lättare att ta till sig information som är riktat till dig personligen än till allmänheten? 
Lite lättare kanske. Svårare att ta till sig när det är riktat till alla för det är så många då spelar det liksom ingen 
roll vad jag gör.  
 
Ge något förslag på hur man skulle kunna utforma informationen?  
Lagom med text. Innehållet är viktigast men det får inte vara för mycket, då orkar man inte läsa.  
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Intervju 3 
 
Hur ser din boendesituation ut? 
Jag bor i en lägenhet med min sambo 
 
Ingår din elkostnad i hyran? 
Nej  
 
Vem betalar elräkningen i ditt hushåll? 
Jag och min sambo delar på det  
 
Anser du att du har tillräckligt med kunskap för att kunna påverka din elförbrukning?  
Nej det kan jag nog inte påstå, men vissa saker vet man men man gör inget åt det. t.ex. använder 
lågenergilampor.  
 
Vad beror det på Är du intresserad/inte intresserad?  
Man borde vara mer intresserad än man är eftersom det handlar om pengar. Skulle man få mer information skulle 
man nog kunna spara.  
 
Är du medveten om hur mycket el du förbrukar varje månad?  
Jag vet vad det kostar men inte hur mycket K-Wh jag förbrukar.  
 
Varför? 
För det intresserar mig inte  
 
Är du insatt och engagerad i ditt elbolag eller betalar du bara räkningen och bryr dig inte så mycket mer? 
Betalar bara räkningen.  
 
Har du fått någon information av din elleverantör om att teckna avtal m.m.  
Nej, tror inte det.  
 
Hur svårt tror du det är att spara el? 
Inte så jätte svårt. Bara man byter ut vanliga lampor mot lågenergi så sparar man ju energi. Man behöver inte 
sova med tv:n på heller som vi gör.  
 
Vilket skulle vara det viktigaste skälet för dig att minska hushållets elförbrukning? Miljö, eller pengar? 
För att minska elkostnaderna, miljön är inget jag märker av men det gör jag med pengarna.  
 
Oroar du dig för att din elförbrukning påverkar miljön? 
Nej, det är ingen tanke som har slagit mig.  
 
Hur kommer det sig?   
El ser jag inte som en stor risk. Jag vet inte hur mycket skada elförbrukning gör för miljön, hade jag vetet det så 
skulle jag nog bry mig mer.  
 
 
Vad har du för attityd angående  din elförbrukning? 
Det är ingenting jag lägger mycket energi på, jag tänker inte på att jag gör av med mer el om jag t.ex. tänder en 
extra lampa.  
 
Vad beror din attityd på?  
Bristande kunskaper. Hade jag vetet att det inte var så jätte bra hade jag kanske tänkt på mitt beteende mer.  
 
 
Är du intresserad av att få information om elförbrukning? 
Ja det är jag väl. Om man kan spara pengar är det väl bra.  
 
Varför? 
Vill lära mig mer. Information om hur  dåligt det är med utsläpp från bilar blir man påhoppad med hela tiden. 
Elförbrukning vet jag inte hur det påverkar miljön på samma sätt som avgaser för det är ingenting som jag blir 
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informerad om.  
 
Vad för slags information skulle vara viktigast för dig att få? 
Hur jag kan spara på el för att värna om miljön och minska mina elkostnader.  
 
Nämn någon gång du har fått information som har fått dig att ändra ditt beteende? 
Jag är ganska lättpåverkad så information skulle få mig att ändra mig. Skulle ta ett tag att komma in i rutinen att 
t.ex. slå av tv:n när man ska sova. Det här och det här händer om du åker bil korta sträckor skulle jag kanske 
fundera på att ta cykeln korta sträckor. Jag är lättpåverkade men lat. Det måste kännas kopplat till mig 
personligen för att jag ska ta till mig det. Att minska elkostnaderna är för min egen skull så det skulle kunna 
påverka mig om jag fick information om det.  
 
Hur skulle du vilja att informationen var utformad 
Text och bilder, bara text är tråkigt och kan vara svårt att ta till sig. På en hemsida blir det mer text kanske, det 
brukar nog inte vara så mycket bilder.  
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Bilaga 2, intervju med kundtjänst på SHE  
 
Vilka frågor är vanliga att ni får?  
Många ringer och vill veta elpriser och vad de har för avtal. När man tecknar ett avtal på t.ex. fem år är det 
vanligt att kunderna glömmer bort hur avtalet ser ut eller har tappat bort pappren.  
 
Många ringer och klagar över höga elkostnader. De har svårt att förstå hur mycket el de förbrukar och att det 
kostar så mycket. Vi får ge dem tips på vad de kan göra för att minska kostnaderna. De som bor i villa brukar vi 
tipsa om att de kan påverka sina elkostnader genom att laga mat, tvätta titta på TV m.m. mellan klockan 19:00 
och 07:00.  
 
Är det många yngre kunder som ringer och har frågor om sin elförbrukning? 
Nej, vi upplever att det är många föräldrar som ringer för deras barn räkning men kanske inte för att barnet har 
bett om det utan för att föräldern själv undrar varför elräkningen är så dyr. Ungdomar bryr sig inte så mycket och 
det ska nog till något speciellt för att motivera dem. Bor man i lägenhet så handlar det om så el man förbrukar 
och det blir inte särskilt dyrt.  
 
Vad för slags information skulle kunderna ha nytta av om det fans på hemsidan? 
Det många inte vet är att om de tecknar ett avtal kommer det garanterat bli billigare för dem. Att inte ha ett 
speciellt avtal är nästan alla gånger det dyraste.  
 
De som bor i hus kan gå in på energi info sidorna och se sin förbrukning i timmar och vad det kostar. För att de 
som bor i lägenhet ska kunna se sin förbrukning måste de aktivera timmätningen och det kan de göra genom att 
ringa till oss. 
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Bilaga 3, intervju Maria Karwonen  kommunikatör på SHE  
 
Varför anser du att det är viktigt att försöka göra kunderna medvetna om sin elförbrukning?  
För deras egen skull så att de kan  förstå vad pengarna går till och även ha möjlighet att styra det. Det har även 
stor betydelse för miljöns skull genom effekttaxan och timspotten får kunden lättare att styra sin elförbrukning 
och det kan innebära att vi slipper bygga ut elnätet och ledningar vilket är bra för både SHE och miljön.  
 
Vad innebär det för företaget?  
Vi kan hålla inne med  investeringskostnaderna och kanske i slutändan använda mer lokal energi 
 
Kan du förklara lite närmre?  
Om kunden har fast avtal innebär det att kunden prissäkrar sin el för ett specifikt pris t.ex. 15 000 i tre år. Det 
innebär att kunden inte kommer behöva betala mer än det priset. Blir det ett kallt år så att kunden kanske gör av 
med el för 19 000 behöver denne ändå inte betala mer, det innebär att SHE betalar ett spott pris som är dyrare för 
oss än för kunden. Blir det varmt och kunden gör av med mindre, säg att det blir 3000 kilowattimmar över måste 
vi sälja tillbaja elen och får då ett lägre pris. För oss blir det alltså en förlust i båda situationerna. Det blir mer 
och mer extrema klimat för varje år och det här blir då mer påtagligt. Genom timme för timme pris betalar 
kunden rätt mängd för varje timme.  
 
Har ni i dagslaget liknande information på webben?  
Nej  
 
Vad beror det på?  
Vi har  just infört timspotten och effekttaxan. Sedan är det svårt att veta hur vi ska informera om det och vi är 
rädda att krångla till det.  
 
Varför vill ni att kunderna ska ha tillgång till informationen?  
Vi märker ett behov och det blir större och större. Vi får mycket frågor, vi går ut och informerar kunderna på 
möten och kundträffar men det räcker inte till.  
 
Varför vill ni använda er av just webben för att nå ut med informationen? 
Vi har märkt att kunderna söker mer information dessutom tänker vi miljövänligt och vill inte använda papper i 
onödan. Kunderna har möjlighet om så önskas att läsa kundtidningen på webben istället för att vi skickar ut den i 
pappersform.  
 
Vad för slags information anser du att kunderna skulle ha nytta av att ta del av? 
Dels information om effekttaxan och timspotten. Jag tror att kunderna är i behov av  konkret information och råd 
om hur de ska förhålla sig och använda sig av effekttaxan och timspotten men också rent allmänt kring 
elförbrukning.   
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Bilaga 4, utprovning 
 
Var texterna svåra att läsa? 

Nej, de var väldigt bra. Man hinner inte tröttna, fattade hela tiden och kunde löpa på i teten utan att gå tillbak och 
läsa om. Det var bra att förklaringar på svåra ord och begrepp kom i direkt anslutning till ordet.  

Hur uppfattade du längden på texterna?  

Lite text men innehållsrik, kort och gott den information man behöver vill man veta mer kan man fråga.  

Hur tycker du att språket i texterna  var? 

De innehöll inte för ”fina” ord eller gammalsvenska, alla förstår det var inte för svårt men det var. Tips på att 
spara var speciellt bra det hjälper alla att få ner kostnaden. Sala heby framhäver att dom är miljömedvetna  det är 
bra då kanske man väljer dom. 

Jag fick uppfattningen om att man kunde välja antingen lägenhete allts nättaxa eller hus med effekttaxa. Förstod 
inte att det är något man redan har beroende på om man bor i hus eller inte.  

Vad tycker du om rubrikerna? Var dom intresseväckande, informativa, intressanta, ointressanta?  

Bra uppdelat, huvudmenyerna på sidan var lätta att hitta. Det var lagom med rubriker annars tappar man 
intresset, ska det finnas mer information kan man stoppa in det där det redan finns.  

Tyckte du att informationen var användbar? 

Ja det tycker jag. Om man är intresserad av att kolla upp ett nytt elbolag som man vill bli kund hos var det  
innehållsrik fakta. Man har inte tröttna på att läsa eftersom det hela tiden kom något nytt. Ger råd och tips om 
hurman kan spara energi. Dom tjänar att göra av med el men samtidigt som det sparar på miljön. 

Vad var mest användbart? 

Vilken tid det drar som mest var bra att veta, jag trodde det var tvärt om. Tips på hur man kan  spara var bra, 
enkla saker som gör mycket.  

Vad var minst användbart? 

Vissa saker om hur man kan spara visste jag redan. Energilamporna har det varit tal om att deär farliga. skriv att 
man ska lämna in dom som farligt avfall för att dom innehåller kviqsilver.  

Lärde du dig något nytt? 

Ja, nya tips om hur man sparar, att elförbrukningen skiljer sig mellan hus och lägenhet och vad respektive 
innebär.  

 

Skulle informationen kunna hjälpa dig med att bli mer medveten om din elförbrukning? 

Ja 

Nu när du har läst informationen tror du att du kommer tänka mer på hur du förbrukar el?  

Jag bockade mest av det jag redan gör när jag läste. Kanske skulle jag kolla upp temperaturen  på kylskåpet. Man 
måste tänka på att det ska vara realistiskt, man vill inte sluta leva bara för att man ska spara energ. Men dom 
flesta tipsen kräver inte så mycket ansträngning. 

Saknar du någon information? 

Kvicksilver i lamporna. Gör du genomsnitt så här kan du spara så här. Biogasreklam med mig kommer du två 
kilometer är en kul grej som du kan tänka på. Det är bra att ha något att relatera till.  
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Hur uppfattade du utformningen på sidan som?  

Stilrent och bra. Det var inte svårt att orientera sig i texten. Gillar när det är staplat och lättläst text. Lite liten 
storlek på ttexten. 

Vad tycker du om bilderna? 

Tänkte på klockan den var bra. Och bilderna med elementet, lampan och kranen var bra. De får mer betydelse 
när du har skrivit något under.  

Hur tycker du att texterna och bilderna fungerade tillsammans? 

Kompleterade varandra och förtydligade.  
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 Bilaga 5, gestaltning  
 

 

 

  

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



Spara energi 

    Startsida   Tjänster            Kundtjänst      Om företaget     Kundsidor   Kontakt     Den lokala kraften       Spara energi   

Ha koll på din 
elförbrukning

På dina kundsidor kan du 
ha koll på din elförbrukning. 

Logga in på dina 
kundsidor här 

Om du bor i lägenhet kan 
du kontakta kundtjänst 
och be oss aktivera 
timmätningen. 

Det ger dig möjlighet att 
se din elförbrukning
timme för timme. 

Kontakta kundtjänst här

Spara energi

Lägenhet

Hus

Räkna med energi

Miljöpåverkan 

Spartips

Spara energi
För oss är miljön viktig och vi försöker hela tiden bli bättre i vårat miljöarbete.
Vi skulle uppskatta om du som kund vill hjälpa oss med det.

Genom att minska din elförbrukning sparar du pengar samtidigt som du stödjer vårat 
miljöarbete.

För att du ska kunna minska dina elkostnader är det bra att du vet vad dina elkostnader 
är baserad på.  

Det är olika beroende på om du bor i lägenhet eller hus. 

Klicka här om du bor i lägenhet klicka här om du bor i hus 

Vill du gå direkt till våra spartips klicka här.



Spara energi 

    Startsida   Tjänster            Kundtjänst      Om företaget     Kundsidor   Kontakt     Den lokala kraften       Spara energi   

Ha koll på din 
elförbrukning

På dina kundsidor kan du 
ha koll på din elförbrukning. 

Logga in på dina 
kundsidor här 

Om du bor i lägenhet kan 
du kontakta kundtjänst 
och be oss aktivera 
timmätningen. 

Det ger dig möjlighet att 
se din elförbrukning
timme för timme. 

Kontakta kundtjänst här

Spara energi

Lägenhet

Hus

Räkna med energi

Miljöpåverkan

Spartips

Lägenhet

Elpriset

Elpriset som din elkostnad beräknas på består av tre delar:

  Elhandelspris
  Elnätavgift
  Skatter

Elhandel
Elpriset kan skilja sig från timme till timme och det baseras 
på den Nordiska elbörsen.

Du har möjlighet att teckna avtal som innebär att du betalar 
marknadspriset för den el du förbrukar timme för timme om din elanläggning 
finns på SHE:s elnät. 

Om du inte har tecknat avtal betalar du för ett tillsvidarepris som oftast är 
dyrare. 

Elnät
Du som bor i lägenhet har en lägenhetstaxa. 
Det innebär att din elnätkostnad är baserad på ett pris/kWh. 
Ingen fast avgift tillkommer. Du betalar endast för den el du förbrukar. 

Eftersom priset är rörligt har du möjlighet att påverka dina elkostnader. 

Du som bor i lägenhet kan kontakta oss så aktiverar vi din timmätning. 
På så vis kan du logga in på dina kundsidor och följa din förbrukning timme för 
timme.



Spara energi 

    Startsida   Tjänster            Kundtjänst      Om företaget     Kundsidor   Kontakt     Den lokala kraften       Spara energi   

Ha koll på din 
elförbrukning

På dina kundsidor kan du 
ha koll på din elförbrukning. 

Logga in på dina 
kundsidor här 

Om du bor i lägenhet kan 
du kontakta kundtjänst 
och be oss aktivera 
timmätningen. 

Det ger dig möjlighet att 
se din elförbrukning
timme för timme. 

Kontakta kundtjänst här

Spara energi 

    Startsida   Tjänster            Kundtjänst      Om företaget     Kundsidor   Kontakt     Den lokala kraften       Spara energi   

Spara energi

Lägenhet

Hus

Räkna med energi

Miljöpåverkan

Spartips

Hus

Elpriset

Elpriset som din elkostnad baseras på består av tre delar:

  Elpris
  Elnätavgift 
  Skatter 

Elhandel
Elpriset kan skilja sig från timme till timme och det baseras 
på den Nordiska elbörsen.

Avtal 
Du har möjlighet att teckna avtal som innebär att du betalar 
marknadspriset för den el du förbrukar timme för timme. 

Om du inte har tecknat avtal betalar du för ett tillsvidarepris som oftast är dyrare. 

Elnät
Du som bor i hus har effekttaxa, din energiförbrukning mäts i kW som betyder 
kilowatt.  Det innebär att din energiförbrukning registreras timme för timme. 

Du betalar för ett medelvärde som beräknas på de fem högsta värdena 
under vardagar mellan 07:00-19:00. 

Medelvärdet som man får ut av beräkningen multiplicerar man med 
kostnaden/kW och får på så vis ut din månadskostnad.

För att se dina effektvärden kan du logga in på kundsidorna. 
Där kan du se underlagsom medeleffektvärdet är beräknat på för varje fakturaperiod. 

Styr din energiförbrukning
Genom att planera och styra din energiförbrukning kan du påverka dina elkostnader.

Håll koll på klockan:
    Om det är möjligt undvik att tvätta, använda diskmaskin 
    och bada bastu mellan 07:00-19:00 under vardagar. 
    
    Sprid ut elanvändningen under flera timmar för att få så låga 
    effektvärden som möjligt. 
    
    Tänk på att inte tvätta, laga mat och se på TV under samma 
    timme under vardagar mellan 07:00-19:00.

Ha koll på din 
elförbrukning

På dina kundsidor kan du 
ha koll på din elförbrukning. 

Logga in på dina 
kundsidor här 

Om du bor i lägenhet kan 
du kontakta kundtjänst 
och be oss aktivera 
timmätningen. 

Det ger dig möjlighet att 
se din elförbrukning
timme för timme. 

Kontakta kundtjänst här



Spara energi 

    Startsida   Tjänster            Kundtjänst      Om företaget     Kundsidor   Kontakt     Den lokala kraften       Spara energi   

Ha koll på din 
elförbrukning

På dina kundsidor kan du 
ha koll på din elförbrukning. 

Logga in på dina 
kundsidor här 

Om du bor i lägenhet kan 
du kontakta kundtjänst 
och be oss aktivera 
timmätningen. 

Det ger dig möjlighet att 
se din elförbrukning
timme för timme. 

Kontakta kundtjänst här

Spara energi

Lägenhet

Hus

Räkna med energi

Miljöpåverkan 

Spartips

Räkna med energi 
Eldrivna apparater är märkta med ett Wattal - W som anger effekten alltså 
apparatens styrka. 

Den energi du förbrukar när du använder apparaten mäts i Wattimmar - Wh. 

En dammsugare med effekten 1 000 W som används i en timme förbrukar 1kWh. 

X   1h = 1 kWh
Energifördelningen i hemmet ser ut ungefär så här: 

Uppvärmning 50%  Hushållsel 25%         Varmvatten 25%



Spara energi 

    Startsida   Tjänster            Kundtjänst      Om företaget     Kundsidor   Kontakt     Den lokala kraften       Spara energi   

Ha koll på din 
elförbrukning

På dina kundsidor kan du 
ha koll på din elförbrukning. 

Logga in på dina 
kundsidor här 

Om du bor i lägenhet kan 
du kontakta kundtjänst 
och be oss aktivera 
timmätningen. 

Det ger dig möjlighet att 
se din elförbrukning
timme för timme. 

Kontakta kundtjänst här

Spara energi

Lägenhet

Hus

Räkna med energi

Miljöpåverkan 

Spartips

  

Miljöpåverkan 
Vi som bor i Sverige lider inte av brist på energi. 
För oss är energi en självklarhet och en förutsättning för att samhället ska fungera. 

Däremot påverkar framtagningen och användningen av energin miljön. 

Miljön påverkas av:
    Vilken energi vi använder 
    Vilken teknik vi omvandlar energin med
    Hur mycket energi vi förbrukar

Idag görs 80% av världens energi på fossila bränslen.

Exempel på fossila bränslen:
    Kol
    Olja
    Gas 

När man förbränner fossila bränslen bildas koldioxid som är en växthusgas. 
Gasen går ut i atmosfären och växthuseffekten ökar. 
Det leder i sin tur till att temperaturen på jorden stiger. 

Även om problemet omfattar hela världen måste varje enskilt land göra sin del för 
att påverka resultatet. 

Du har en viktig roll i påverkan på miljön. Minskar du din elförbrukning hjälper du 
dig själv, Sverige och hela världen.



Spara energi 

    Startsida   Tjänster            Kundtjänst      Om företaget     Kundsidor   Kontakt     Den lokala kraften       Spara energi   

Ha koll på din 
elförbrukning

På dina kundsidor kan du 
ha koll på din elförbrukning. 

Logga in på dina 
kundsidor här 

Om du bor i lägenhet kan 
du kontakta kundtjänst 
och be oss aktivera 
timmätningen. 

Det ger dig möjlighet att 
se din elförbrukning
timme för timme. 

Kontakta kundtjänst här

Spara energi

Lägenhet

Hus

Miljöpåverkan

Räkna med energi

Spartips

  

Spartips
Att spara energi är inte så svårt och tidskrävande som det låter. 
Här kommer några enkla tips på hur du kan minska din elförbrukning och 
spara pengar. 

Sänk temperaturen 
    Sänk inomhustemperaturen.
    Stäng dörrar till kalla utrymmen.
    Ställ inte möbler framför element.
    Använd timer till extra värmekällor. 

Släck lamporna 
    Byt ut glödlamporna mot lågenergilampor lysrör och LED lampor. 
    Lågenergilampor är ett bättre alternativ än glödlampor eftersom de 
    förbrukar mindre energi. 
    Tänk på att lågenergilampor och lysrör innehåller kvicksilver. 
    Lämna dem som farligt avfall. 
    Släck lamporna i de rummen där ingen befinner sig. 

Duscha snabbt 
    Ta en dusch istället för ett bad i badkaret. 
    Byt till kranar och munstycken som spolar mindre.
    Installera termostatblandare. 
    Sänk maxvärmen på varmvattnet.

Dra ut kontakten 
    Alla elapparater förbrukar el även när det står i standby läge. 
    Stäng av elapparaterna när de inte används. 
    Köp ett grenuttag med strömbytare, på så vis kan du försäkra dig om 
    att du inte förbrukar onödig el. 
    Dra ut mobilladdare och andra apparater ur eluttagen när de inte används. 
    När du ska köpa nya elapparater är det bra att titta på energimärkningen 
    och välja energisnåla modeller. 

Kyl och frys 
    Håll rätt temperatur i kyl och frys.
    Kylen ska vara inställd på 2-6 grader.
    Frysen ska vara inställd på minus 18 grader. 
    Låt maten svalna innan du ställer in den i kyl och frys. 

Matlagning
    Välj en platta som passar kastrullens storlek.
    Stäng av spisplattor och ugn innan maten är färdig och utnyttja eftervärmen. 
    Koka upp vatten i vattenkokare.
    Köksfläkten drar ut stora mängder av inomhusluften. 
    Använd den endast när det är nödvändigt. 

Diskning
    Diska inte i rinnande vatten.
    Använd en energieffektiv diskmaskin som är ansluten till kallvatten. 
    Fyll diskmaskinen.



Spara energi 

    Startsida   Tjänster            Kundtjänst      Om företaget     Kundsidor   Kontakt     Den lokala kraften       Spara energi   

Ha koll på din 
elförbrukning

På dina kundsidor kan du 
ha koll på din elförbrukning. 

Logga in på dina 
kundsidor här 

Om du bor i lägenhet kan 
du kontakta kundtjänst 
och be oss aktivera 
timmätningen. 

Det ger dig möjlighet att 
se din elförbrukning
timme för timme. 

Kontakta kundtjänst här

Spara energi

Lägenhet

Hus

Miljö

Vad är energi?

Spartips

  

Diskning
    Diska inte i rinnande vatten.
    Fyll diskmaskinen.
    Använd en energieffektiv diskmaskin som är ansluten till kallvatten. 
    
Tvätt och torkning
    Fyll tvättmaskinen, den förbrukar nästan lika mycket energi full 
    som halvfull. 
    Undvik att förtvätta tvätten.
    Välj så låg tvättemperatur som möjligt.
    Låt tvätten lufttorka. 

Standby
Är du en av dem som alltid har mobilladdaren i eluttaget och TV:n på standby?

Det är många som inte tänker på att elapparater förbrukar el även i standby-läge.
Här nedan kan du se hur mycket dina elapparater som är inställda på standby-läge 
kostar dig under ett år. Kostnaden är ungefärlig och den är beräknad på ett elpris 
på 1krona/kWh.

Spar pengar 
Bara genom att stänga av ovanstående apparater kan du spara 224 kronor 
per år. På 60 år kan du spara 13 560 kronor. 

Om vi föreställer oss att alla 4 660 000 hushåll i Sverige skulle stänga av 
ovanstående apparater istället för att ha dem på standby skulle vi 
tillsammans spara 1 043 840 000 kWh per år. 

Elapparat


