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Sammanfattning 

Skriftlig information från myndigheter har ofta ett rykte om sig att vara tungläst 
och svår att förstå. Detta trots att det finns lagkrav på att information från 
myndigheter ska vara skriven på ett lätt och begripligt sätt. Myndigheter arbetar 
efter ett antal råd, under det gemensamma namnet klarspråk för att uppfylla dessa 
krav på ett mer lättillgängligt språk.   

I detta examensarbete granskas läsbarheten i texter från Energimyndigheten.  
Vid en mätning av texternas läsbarhetsvärde (LIX) upptäcktes ingen ovanligt hög 
svårighetsgrad. Texterna upplevs trots detta som att de har en högre svårighetsgrad. 
Texternas läsbarhet och stil har därför analyserats för att hitta andra faktorer som 
kan ha påverkan på texternas läsbarhet. 

Analyserna visade att abstraktion var en av faktorerna som påverkar textens 
läsbarhet, och jag har därför valt att i detta arbete titta närmare på denna 
problematik. Abstraktionens påverkan på läsbarheten är känt inom forskning på 
området. Det finns dock en problematik inom forskningen att mäta abstraktion eller 
att bestämma vilka ord som ska anses abstrakta. Abstraktion har därför ofta 
förbisetts vad gäller att skriva på ett mer lättillgängligt sätt eller för att mäta en 
texts läsbarhet.  

 Abstraktion och myndigheters egen terminologi hänger också ihop. De ord som 
läsaren är van vid upplevs som mindre abstrakta medan ovanligare terminologi 
upplevs som mer abstrakt, då läsaren inte är van vid dessa ord. Det är därför viktigt 
för myndigheter att tänka på mottagaranpassningen, är texterna anpassade till en 
mottagare utanför myndigheten, och vad förväntas läsaren ha för kunskaper inom 
området? 

 Med detta i åtanke kommer texter från Energimyndigheten bearbetas för att få 
fram ett nytt mottagaranpassat material med ökad konkretion och läsbarhet.  

 

  



	

Abstract 

Written information from agencies have a reputation of being hard to read and 
understand, even if there is a law that says that information from Swedish agencies 
should be written in a simple and understandable way. Agencies work with their 
writing after the principles of plain language, to live up to the demands of a simple 
and understandable language.  

In this report the readability of texts from the Swedish Energy Agency have 
been examined. When the texts readability was measured using a readability index 
(LIX), it did not indicate any significant difficulty. Despite this the texts can be 
perceived as more difficult. The texts readability and style have therefore been 
analysed in this report to find other causes that might affect the readability. The 
analysis showed that abstraction could be a factor that influences the texts 
readability, and I have chosen to look closer on that factor in this report.  

That there are effects of abstraction on readability is a well known fact, however 
it´s problematic to measure it and decide which words should be considered 
abstract. These problems have caused abstraction to be overlooked when it comes 
to writing more understandable and to measure texts readability.   

Agencies own language also effects reading and how abstract a text appears to 
be. Words that the reader is used to appear less abstract then words that they are 
more used to. Therefore agencies own language can often appear more abstract to 
the reader. Text therefore needs to be adapted to the reader outside of the agency 
that is not used to their kind of language, and also consider the readers amount of 
knowledge on the subject.  

With all these things in consideration texts from The Swedish Energy Agency 
will be processed to create a new material adapted to the reader with increased 
concretion and readability.   

http://sv.bab.la/lexikon/engelsk-svensk/concretion
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund  
I slutet av 1950-talet började språkvårdare att intressera sig för myndighetsspråk, 
och sedan dess har ett arbete skett för att modernisera det. Syftet bakom arbetet var 
av demokratiska skäl där alla ska kunna vara delaktiga och förstå beslut, men det 
fanns också ekonomiska skäl som tidsbesparing genom ett mer begripligt språk 
(Nyström Höög, Söderlundh & Sörlin, 2012, s. 19–20). Det är först under 2000-
talet som arbetet med att förbättra myndighetsspråket fått stöd i lagen genom 
införandet av språklagen, enligt 11 § i den svenska språklagen (2009:600) ska 
språket i offentlig verksamhet vara vårdat, enkelt och begripligt. På grund av detta 
har ett antal råd tagits fram för att förbättra myndighetstexter. Dessa råd går under 
det gemensamma namnet klarspråk. 2001 gjorde Stadskontoret en undersökning av 
myndigheternas språk som presenterades i rapporten På väg mot ett bättre 
myndighetsspråk. Rapporten visade på ett antal problem i myndighetsspråket och 
dess begriplighet på grund av långa och omständligt konstruerade meningar, och 
användandet av svåra ord och fraser (Stadskontoret, 2001, s. 8). Rapporten visade 
också på problem med att se syfte och vem mottagaren skulle vara till vissa texter 
(Stadskontoret, 2001, s.8). Överlag var det problem med mottagaranpassning av 
texterna.  

I boken Myndigheterna har ordet från 2012 jämförs vad som hänt med 
myndigheternas texter sedan undersökningen 2001. Texterna blir allt mer 
begripliga men lider fortfarande av vissa av de drag som typiskt förknippats med 
myndighetsspråk, som till exempel vänstertyngda meningar. Undersökningen 
visade att vissa saker blivit bättre, du-tilltal var till exempel nu så vanligt att du i 
vissa fall var det vanligaste förekommande ordet (Nyström Höög, et al., 2012, s. 
102). Nyström Höög et al. (2012) har också jämfört olika former av texter från 
myndigheter. Vid jämförelse mellan kategorierna beslutstexter och informerande 
myndighetstexter fanns en tendens att de informerande texterna var mer abstrakta 
och med specialisters ord, vilket också motverkade andra klarspråksansträningar 
(Nyström Höög et al., 2012, s. 103).  

Införandet av språklagen och arbetet med klarspråk har lett till en förbättring av 
myndigheternas språk men det kvarstår fortfarande problem i hur myndigheter 
kommunicerar i text vad gäller till exempel anpassning till mottagaren.  

1.1.1 Energimyndigheten 
Energimyndigheten är en statlig myndighet under energi- och miljödepartementet 
och dess arbete styrs av förordning (2014:520) med instruktion för Statens 
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energimyndighet. Energimyndighetens uppdrag är enligt förordningens första 
paragraf: 
 

1 § Statens energimyndighet är förvaltningsmyndighet för frågor om tillförsel 
och användning av energi i samhället. 

 
Myndigheten ska verka för försörjningstrygghet och ett energisystem som är 
hållbart och kostnadseffektivt (Energimyndigheten, 2016). Energimyndigheten 
delar också ut ekonomiskt stöd för till exempel nya innovationer på området, de 
ska också förmedla kunskap till hushåll, företag och myndigheter i energifrågor 
(Energimyndigheten, 2016). Inom ramarna för Energimyndighetens uppdrag finns 
också arbetet med energieffektivisering. Det är ett långsiktigt arbete för att minska 
energianvändningen i Sverige, av både miljömässiga och ekonomiska skäl.  

Införandet av energideklaration är en del i arbetet med att energieffektivisera 
samhället. Lagen om energideklaration har ändrats under årens gång, men innebär i 
grunden att ägaren ska kunna redovisa energiförbrukning för sitt hus eller lokal. 
Detta så att eventuella köpare eller hyresgäster ska kunna väga in denna del vid 
beslut om att köpa eller hyra lokaler eller bostäder.   

1.1.2 Energiaktiv.se 
2010 fick Energimyndigheten tillsammans med Boverket uppdraget av 
näringsdepartementet att skapa en informations- och rådgivningsportal för 
energideklarationer av bostäder och lokaler (Energimyndigheten, 2011, s. 3).  

Resultatet blev webbplatsen energiaktiv.se som lanserades den 31 mars 2011 
(Energimyndigheten, 2011, s. 4). Vid en energideklaration sammanställs inte bara 
den aktuella energianvändningen utan den ger också råd på förbättringar för att 
spara energi. Syftet med energiaktiv.se var att den som genomgått en 
energideklaration skulle få vägledning för att genomföra en energieffektivisering. 
Detta med hjälp av de förbättringar som energideklarationen föreslagit. 
Målgruppen var från start fastighetsägare, hyresvärdar och småhusägare.  

Planer för att utöka energiaktiv.se med information om energieffektivisering av 
andra områden utöver bostäder och lokaler fanns redan från start 
(Energimyndigheten, 2011, s. 3). Det har därför senare tillkommit information om 
energikartläggning av industri, transporter och jordbruk. Energikartläggningar har 
även de i syfte att identifiera hur energi används och att hitta vilka 
energibesparande åtgärder som skulle vara mest lönsamma. Till skillnad från 
energideklarationerna har energikartläggningen inte varit ett lagstiftat krav. Sedan 
2014 ska dock alla stora företag också genomföra en energikartläggning.  

Webbplatsen energiaktiv.se har idag tagits ur bruk då den hade låga 
besökssiffror, och materialet var i behov av att uppdateras. Energimyndigheten 
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upplever dock att det fortfarande finns ett behov utav delar av informationen, som 
hur företag ska gå vidare med genomförandet av en energieffektivisering efter en 
genomförd energikartläggning. De vill därför föra över information till den egna 
webbplatsen och den samlingsplats om energieffektivisering som skapats för små 
och medelstora företag energimyndigheten.se/smf. Det finns redan idag 
information om energikartläggning på samlingsplatsen men det saknas information 
om hur en kartläggning kan följas upp för att leda till en energibesparing. 
Energimyndigheten har därför bett mig om hjälp med att föra över denna 
information. På energiaktiv.se har informationen för företag varit uppdelad i olika 
kategorier men Lara Kruse och Leonardo D´Errico på Energimyndigheten har 
föreslagit att det skulle kunna tas fram ett gemensamt material för samtliga små 
och medelstora företag (Möte, 2016).   

Ur ett större perspektiv skulle fler genomförda energieffektiviseringar innebära 
en mindre påverkan på miljön, och kan också i förlängningen innebära en 
besparing för företaget som genomför den. Detta kan i sin tur också leda till en 
ökad konkurrenskraft för svenska företag. Allt detta bidrar i sin tur till 
Energimyndighetens uppdrag om ett hållbart energisystem.  

 

    
Figur 1: Exempel på sida från energiaktiv.se 



	

4	

1.2 Avgränsningar 
Materialet som funnits på energiaktiv.se är omfattande, därför har en avgränsning 
gjorts då Energimyndigheten egentligen vill ha hjälp med alla delar som rör företag 
på energiaktiv.se. Texterna från industri och jordbruk har valts ut att användas till 
detta examensarbete. Detta då betydligt fler energikartläggningar sker inom dessa 
två områden än till exempel området transporter (Möte, 2016). 
Kategorin transporter hade också ett väldigt specifikt innehåll och då jag valt att 
skapa ett mer allmänt material för olika sorters företag var det bäst att inte utgå från 
denna information. 

Jag har valt att avgränsa mig till att skapa ett material som beskriver vad läsaren 
ska göra efter en energikartläggning för att energieffektivisera sitt företag. 
Information om hur en energikartläggning går till finns redan på 
energimyndigheten.se. Därför kommer de inledande texter som fanns i kategorierna 
jordbruk och industri om kartläggningen att bortses från.  

Energimyndigheten har inte haft något specifikt önskemål eller angett något 
problem med texterna idag, utan jag har själv efter analys valt att fokusera på 
problematiken kring abstraktion i texterna. Detta skapar också ett avgränsat område 
att fokusera på i detta examensarbete.   

Avgränsningar i övrigt är att materialet behöver anpassas till 
Energimyndighetens befintliga webbplats, och de mallar och den teknik som den 
erbjuder.  

Materialet måste även följa språklagens krav på myndigheter med ett vårdat, 
enkelt och begripligt språk.  

1.3 Problemformulering 
På vilket sätt kan skriftlig myndighetsinformation bearbetas för att minska dess 
abstraktionsgrad och därmed öka dess läsbarhet? 
 
Underfrågor 

• Vad har textens stil för påverkan på abstraktionsgraden? 
• Vilken påverkan har myndigheters terminologi för abstraktionsgraden? 
• Vilket texturval behöver göras för att skapa en allmän information utifrån 

två mer specialiserade texter? 
• Hur kan textens struktur förenklas?   
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1.4 Målgrupp 
Energimyndigheten har angett målgruppen som små och medelstora företag, och 
information ska in på samlingssidan energimyndigheten.se/smf som skapats för 
denna målgrupp.  

Gruppen små och medelstora företag definieras av max antal anställda eller 
inkomst, de får högst sysselsätta 249 personer och inte ha en omsättning som 
överstiger 50 miljoner EUR (Energimyndigheten, 2015). Det finns ytterligare 
regelverk för om företaget till exempel ingår i en koncern men viktigast ur ett 
målgruppsperspektiv är främst antalet anställda.  

Målgruppen är bred och företagen kan innefatta allt från en person till 249. Trots 
detta är det oftast en person i taget som ett textmaterial riktar sig till, i ett större 
företag kan det vara en ansvarig för miljö- och energifrågor medan det i ett litet 
företag kan vara ägaren själv som driver arbetet med energieffektiviseringen. 
Målgruppens kunskapsnivå om energifrågor kan variera kraftigt och materialet 
behöver därför anpassas för att passa båda dessa mottagare.  

 

 

Figur 2: 
energimyndigheten.se/smf 
samlingsplats för information om 
energieffektivisering för små och 
medelstora företag.  
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1.5 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att skapa ett nytt material om hur små och 
medelstora företag ska gå vidare efter en energikartläggning för att 
energieffektivisera sitt företag. Ett urval av information kommer att göras från 
kategorierna jordbruk och industri på energiaktiv.se för att skapa ett material som 
kan passa samtliga små och medelstora företag.  

Materialet ska ha en ökad mottagaranpassning och läsbarhet genom en 
minskning av textens abstraktion. Materialet ska ge råd till företag hur de genomför 
de steg som kommer efter en energikartläggning när de energieffektiviserande 
åtgärderna ska genomföras.   

Materialet ska i sin struktur, språk och utformning vara anpassat för webben, 
och kunna publiceras på energimyndigheten.se. Materialet måste också uppfylla de 
krav som språklagen (2009:600) ställer på en text från en myndighet om ett vårdat , 
enkelt och begripligt språk. 

1.6 Etiska aspekter  
Vid arbete med denna rapport samt gestaltning kan speciella etiska aspekter behöva 
tas hänsyn till, som detta arbete bedrivits har de dock varit få. Kontaktpersoner som 
är namngivna har gett sitt samtycke till medverkan och är införstådda med att 
denna rapport även kommer att finnas sökbar på internet via portalen DiVA.  

Gestaltningsförslaget innehåller få saker som skulle kunna uppfattas som 
diskriminerande för läsaren. Materialet behandlar inte något känsligt ämne. Mitt 
gestaltningsförslag innehåller inte heller något bildmaterial där ett normkritiskt 
tänkande kunde behövts.  
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2. Teori 

2.1 Myndighetsspråk 
I denna rapport används begreppet myndighetsspråk, men att klargöra exakt vad 
som är myndighetsspråk är svårt idag. Myndighetsspråk har inte nödvändigtvis en 
specifik stil eller en gemensam nämnare. Den formella stil som kallats kanslistil 
har ofta ansetts haft en koppling till myndighetsspråk. Kanslistil är texter med hög 
komplexitet, formalitet och distans till läsaren. Lagerholm (2008) beskriver vad 
som är utmärkande för kanslistilen så här ”Typiska stilmarkörer är mycket långa 
meningar som beror på långa och många bisatser, långa komplicerade inskott och 
hög grad av komplexitet” (s. 205). Lagerholm (2008, s. 205) tar dock upp det 
faktum att en ren kanslistil idag är ovanlig men att texter fortfarande kan ha drag av 
kanslistil. Andreas Nord (2011, s. 17) går så långt som att kalla den rena 
kanslistilen för ”utdöd” även om språkdrag av den finns kvar i texter. 

Nyström Höög et al. (2012, s. 16) anser inte heller att kanslistilen längre kan 
pekas ut som självklarhet för myndighetsspråk. Då arbetet med att komma ifrån 
denna stil pågått under många år finns många texter som inte har dessa drag, 
myndighetsspråket har också förändrats under senare tid då den offentliga sfären 
närmat sig den privata allt mer.  

Nyström Höög et al. (2008) anser istället att myndighetsspråk får klassificeras 
av var det kommer ifrån ”myndighetsspråk är helt enkelt det språk som är kopplat 
till vissa bestämda institutioner och praktiker; det språk som anställda vid 
myndigheter använder i sin tjänsteutövning” (s. 17). Det är också den definition 
som följts i denna rapport där verksamheten har fått styra vad som betraktas som 
myndighetsspråk.  

2.1.1 Klarspråk 
Det går inte att skriva om myndighetsspråk utan att beröra begreppet klarspråk.  
För att komma från den kanslistil och drag av den som tidigare ansetts haft en 
koppling till myndighetsspråk, och för att underlätta för läsaren finns paragraf 11 i 
den svenska språklagen (2009:600) som säger att språket i offentlig verksamhet ska 
vara vårdat, enkelt och begripligt. 

Klarspråk har blivit det gemensamma samlingsnamnet för när myndigheter och 
offentliga verksamheter arbetar för att följa denna lag. Klarspråk sammanfattas ofta 
som ett antal råd för hur texten ska skrivas. Det finns dock ingen närmare 
definition av hur språket ska göras mer vårdat, enkelt och begripligt i språklagen. 
Klarspråk är ingen bestämd metod utan kan i stor grad styras av skribenten själv. 
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Den statliga myndigheten Institutet för språk och folkminnen ger råd i hur 
klarspråk bör skrivas, och ger till exempel ut skriften Myndigheternas skrivregler. 
Den ger råd och tips på hur texter bör skrivas med klarspråk. På Institutet för språk 
och folkminnens webbplats (Institutet för språk och folkminnen, 2016) finns också 
följande punktlista på råd för att skriva klarspråk:  
 

• Välj en lagom personlig ton. 
• Välj relevant innehåll. 
• Disponera texten på ett logiskt sätt. 
• Förklara allt som behöver förklaras. 
• Stryk sådant som inte behövs. 
• Skriv informativa rubriker. 
• Undvik långa och invecklade meningar. 
• Använd begripliga ord och förklara nödvändiga facktermer. 
• Sammanfatta det viktigaste. 
• Välj en genomtänkt grafisk formgivning. 

 
Det är som sagt råd och rekommendationer och som också är ganska abstrakta i 
sina formuleringar, och det är upp till skribenten själv att tolka och applicera dessa 
till att skapa texter med klarspråk. Ytterligare hjälpmedel finns för den som vill 
jobba med klarspråk till exempel ordlistan Svarta listan (2011) från 
Regeringskansliet som de själva beskriver så här ”Ordlistan tar upp ord som ger ett 
stelt, kanslispråkligt intryck.” (s. 3). Svarta listan (2011) ger alltså förslag på ord 
som kan ersättas och med vad de bör ersättas med. Ett annat hjälpmedel som tagits 
fram är klarspråkstestet som är en webbaserad tjänst för att kontrollera en texts 
begriplighet. Detta sker genom att skribenten svarar på ett antal frågor om den egna 
texten.  
 

2.2 Läsbarhet 
Läsbarhet som begrepp används för att förklara textens begriplighet och hur 
svårläst eller lättläst den upplevs. Björnsson och hans bok Läsbarhet (1968) står för 
en stor del av det som vi idag i Sverige sammankopplar med läsbarhet. Björnsson 
(1968) definierar själv läsbarhet så här ”Läsbarheten är summan av sådana 
språkliga egenskaper hos en text, vilka gör den mer eller mindre svårtillgänglig för 
läsaren” (s. 13). Dessa språkliga egenskaper som Björnsson (1968, s. 17) talar om 



	

9	

kan i en text vara sådant som ordens längd, frekvens och abstraktionsgrad, 
meningarnas längd och komplexitet.  

Björnsson (1986, s. 17–18) lyfter också vikten av att läsbarhet inte 
nödvändigtvis behöver innebära att en text är lätt eller bra, detta beror till stor del 
på mottagarens kunskaper och hur väl texten är anpassad till läsaren. Hellspong 
lyfter betydelsen av läsbarhet som ett mått på hur väl läsaren kan uppfylla sitt 
läsmål (Hellspong, s. 85). Läsmål är vilken avsikt läsaren har med att läsa en text, 
läsmålet bygger också på vad läsaren förväntar sig kunna få ut av texten utifrån 
dess genre (Gunnarsson, 1989, s. 13–14).  

Läsbarhet nämns också oftast tillsammans med begreppen läslighet och 
läsvärde. Där läslighet är de fysiska förutsättningarna för att kunna tillgodogöra sig 
en text, det kan till exempel handla om textens tryck eller textstorlek. Läsvärde är 
en mer subjektiv uppfattning om en text, vad som läsaren personligen finner 
intressant och därmed ser ett värde i att läsa om.  

2.3 Abstraktion  
Möjligheten för läsaren att ta till sig en texts innehåll påverkas av hur abstrakt 
texten upplevs. Melin & Lange (2000, s. 88) beskriver problematiken med 
abstrakta ord i en text är att läsaren själv måste konkretisera ord för att passa in i 
det egna sammanhanget och situationen. Melin & Lange (2000, s. 64) beskriver hur 
ord befinner sig på en abstraktionsskala där konkreta ord har en litet 
betydelseomfång och abstrakta ord har ett stort betydelseomfång. Melin & Lange 
(2000, s. 64–65) exemplifierar med tjuren Ferdinand som har ett litet 
betydelseomfång till skillnad mot ordet djur som har ett stort betydelseomfång.  

Det finns en rad faktorer som påverkar hur abstrakt eller konkret något upplevs. 
Edling skriver om tangibility (2006, s. 48) som på svenska bäst skulle kunna 
beskrivas som att desto mer fysiskt greppbart ett ord är desto mer konkret blir det. 
Hon exemplifierar med att ett äpple är greppbart men ordet idé är det inte och 
därmed mer abstrakt (Edling, 2006 s. 48). Wengelin (2008, s. 7) tar upp ett 
liknande spår där konkretionsgraden inom psykolingvistiken talar om word 
imagery eller word imageabilty, där det som går att skapa en mental bild av är mer 
konkret. Wengelin (2008, s. 7) beskriver att i studier har ofta konkreta ord 
representerat av materiella ting. Vilket också stämmer väl in i tanken om att 
konkreta ord måste vi på olika sätt kunna skapa en mental bild av eller kunna 
vidröra.  

En annan faktor som kan påverka abstraktionsgraden är avstånd och närhet till 
ordet för läsaren, det vill säga vilken kunskap och erfarenhet läsaren har om ämnet. 
Nyström Höög et al. (2012, s. 99) talar om vardagsordförråd och specialistord. Det 
vill säga de ord vi är vana att använda och de som är begränsade till ett visst 
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område eller yrke. Och när orden i en text inte ingår i läsarens vardagsordförråd 
upplevs de som mer abstrakta (Nyström Höög et al. 2012, s. 89).  
Nyström Höög et al. (2012) skriver ”Innehållet i texterna kan däremot vara både 
abstrakt och i stor utsträckning uttryckas med ord som inte ingår i de flesta 
människors vardagsordförråd utan representerar myndighetens 
verklighetsbeskrivning.”(s. 89). Där alltså myndigheten har ett eget språk och 
terminologi för att beskriva sin verklighet, till viss del avskilt från vad människor 
utanför myndigheten har.  

Wengelin (2015, s. 6–8) talar här om frekvens, de ord vi är mer vana vid och 
som är mer vanligt förekommande för läsaren. En text kan alltså upplevas som 
lättläst för skribenten men som svårläst för mottagaren beroende på vilka ord de är 
vana vid.  

Flera ordklasser kan påverka hur abstrakt en text upplevs men Lagerholm (2008, 
s. 108) beskriver substantiven som centrala för en abstraktstil då dessa är kopplade 
till precisionen av orden. Även verbalsubstantiv bidrar till en abstrakt stil och dessa 
är vanligt förekommande i förvaltningstexter och vetenskapliga texter (Lagerholm, 
2008, s. 108). Verbalsubstantiven brukar också förknippas med texter med drag av 
kanslistil.   

Hellspong & Ledin (1997, s. 79) har sammanställt följande lista över de 
språkdrag som de anser förknippas med en abstrakt respektive konkret stil:  

 
 

 

Abstrakt  
 

Konkret 
 

Många abstrakta substantiv t.ex. 
verbalsubstantiv och adjektivsubstantiv  

 

Många konkreta substantiv, t.ex. 
egennamn och tingbeteckningar 

Få tids- och rumsadverbial  Många tids- och rumsadverbial 

Få dynamiska verb Många dynamiska verb 

Många passiva verb Få passiva verb 

Första och andra personens pronomen 
saknas 

Första och andra personens pronomen 

 
I denna sammanställning tar verb i olika former en betydligt större plats i 

motsatts till att det oftast varit substantiven som pekats ut som abstrakta. Dock får 
kanske en skillnad göras mellan vad som överlag leder till en abstrakt stil och vad 
som är ett abstrakt ord.  
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Björnsson (1968, s. 37) var i sin forskning kring läsbarhet inne på abstraktions 
påverkan, det fanns dock en problematik i att avgöra vad som är abstrakt och hur 
detta ska mätas. Olika personer ansåg att olika ord var abstrakta och den data som 
Björnsson fick ut av sina experiment var helt enkelt för dåliga för att kunna 
användas som en faktor för att mäta abstraktions påverkan på läsbarhet.  

Att ersätta abstrakta ord kan också innebära problem och behöver göras med 
eftertanke då det finns en risk för minskad precision i vad som menas med ordet 
eller att omskrivningar riskerar att bidra till andra problem för läsbarheten som 
långa meningar eller ord.  

2.4 Stil och stilistik  
Ordet stil är något de allra flesta kan relatera till hur något ser ut eller upplevs trots 
att det är ett abstrakt ord. Det kan användas i många olika sammanhang men någon 
enhetlig definition tycks svår att fina. En sökning hos Terminologicentrum 
(rikstermbanken) ger inte mindre än fem olika förslag. Lagerholm (2008, s. 27–29) 
tar också upp problematiken med att definiera stil där flertalet forskare försökt men 
kanske inte nått hela vägen fram. Även Björnsson (1968) tar upp problemen med 
att beskriva stil och skriver ”I själva verket är stil ett så komplext och 
mångfacetterat begrepp att man har svårt att ens föreställa sig hur en god 
beskrivning skulle se ut” (s. 125).  

Jag gör därför inget försök här att närmare beskriva vad stil är eller att försöka 
definiera det. Det finns dock en koppling mellan stil och dess övriga områden som 
Lagerholm (2008) beskriver så här ”Det ämne som behandlar stil kallas stilistik, 
som betyder läran om stil. Den praktiska tillämpningen av stilistik kallas stilanalys” 
(s. 10).  

2.4.1 Stilmarkörer, stildrag  
Inom stilistik finns många begrepp men två som används utbrett och som är viktigt 
att förstå skillnaden på är stilmarkörer och stildrag. Stilmarkörer kan också kallas 
stilelement (Cassirer, 2003, s. 39). När en text sägs vara abstrakt eller formell är 
detta ett stildrag. Hellspong & Ledin (1997) använder ordet ”på rak arm” (s. 198) 
om hur vi upplever stildragen, och det är just det första intrycket som är stildraget. 
I ett stildrag finns inget som alltid gör att vi upplever texten på ett visst sätt. Hur 
texten upplevs beror på en kombination av olika stilmarkörer. Det är stilmarkörerna 
som förklarar stildraget. Stilmarkörer kan finnas på många olika områden i en text 
till exempel på ordnivå men också i meningens uppbyggnad (Lagerholm, 2008, s. 
31). Vid en stilanalys identifieras stilmarkörer för att förklara det stildrag som 
läsaren först upplevt.  
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2.5 Terminologi 
Terminologicentrum (u.å) beskriver terminologi som ”en samling ord och uttryck 
som ingår i ett fackområde”. I detta arbete skulle vi därför kunna tala om en 
myndighetsterminologi. Terminologi är också läran om dessa ord och uttryck 
(Terminologicentrum, u.å). I detta arbete är det dock terminologi som fackspråk 
som syftas på när terminologi tas upp.   

Nyström Höög et al. (2012, s. 120–121) belyser ett problem i klarspråk och det 
är läsarens förväntningar på en myndighetstext. När terminologi och ton blir för 
vardaglig riskerar den att inte leva upp till mottagarens bild av hur en myndighet 
ska kommunicera till dem. Läsaren förväntar sig alltså ett visst mått av 
myndighetsterminologi för att uppleva materialet som trovärdigt.  

En minskad terminologi skulle också kunna bidra med problem i 
kommunikationen mellan myndighet och mottagare, där den terminologi som 
används utåt också måste fungera inom myndigheten. Utan att missförstånd uppstår 
med till exempel administration. Nyström Höög et al. (2012, s. 160) menar att det 
att myndigheter måste ha en precis terminologi, men att man måste möta 
mottagarna och introducera dem till terminologin.  
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3. Metod 

3.1 Textanalys  
I denna rapport har textanalyser använts som metod för att identifiera olika drag 
eller problemområden i Energimyndighetens texter. Både en läsbarhetsanalys och 
en stilanalys har genomförts för att komplettera varandra. Läsbarhetsanalysen 
bidrar med kunskap om texten är svår eller lättläst. Stilanalysen hjälper till att 
identifiera fler orsaker till att det är så, samt eventuellt förstärka resultaten från 
läsbarhetsanalysen.  

3.1.1 Läsbarhetsanalys 
Läsbarhetsanalysen har genomförts med stöd av Hellspongs (2001, s. 85–91) 
läsbarhetsanalys. Den innehåller en rad frågor om texten som hjälper till att förstå 
hur läsbarheten ser ut i texten.  

Läslighet vävs ibland in i begreppet läsbarhet, i denna rapport får dock läsbarhet 
stå för sig själv och läslighet granskas inte närmare, och de delar i Hellspongs 
läsbarhetsanalys som berör dessa delar bortses från. Detta då texten inte längre 
kommer befinna sig på samma webbplats och den kommer behöva följa den form 
som idag finns på energimyndigheten.se. Hellspong (2001, s. 86) beskriver syftet 
med att titta på läsbarhet i analysen som ett sätt att bedöma texten tillgänglighet för 
vissa läsaren utifrån deras mål. Att mäta LIX ingår också i Hellspongs 
läsbarhetsanalys men behandlas separat i denna rapport.  

De texter som analyserats är från kategorier industri och jordbruk från 
energiaktiv.se (se bilaga 2 och 3).   

3.1.2 Stilanalys  
Stilanalys är en naturlig del av stilistik. Den hjälper till att fastställa vilka 
stilmarkörer som finns och som gör att läsaren upplever en text på ett visst sätt. Hur 
vi upplever en text och dess stildrag är till en början endast subjektivt. Melin och 
Lange (2000, s. 7) beskriver hur dessa första intryck måste översättas till ett 
stilpåstående som kan testas. Ett stilpåstående kan till exempel vara att texten 
upplevs som svår, komplicerad eller ålderdomlig. Det är sedan i stilanalysen som 
bevis för påståendet måste hittas. Detta blir också en del i att göra stilanalysen 
vetenskaplig när den går från att vara tyckande till att bevis hittas i texten som 
stödjer detta tyckande. 

Lagerholm (2008, s. 30) tar upp att stilanalysen måste anpassas efter materialet 
som ska analyseras, var fokus läggs varieras beroende på vilket material som 
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analyseras och vad syftet med analysen är (Lagerholm, 2008, s. 30). En stilanalys 
kan tjäna flera olika syften, dels beskrivande av hur en text är uppbyggd, men även 
språkets funktionalitet kan bedömas, och svar på hur texten bör förbättras kan 
hittas. (Lagerholm, 2008, s. 24–26). För min stilanalys har jag valt att följa en 
modell från Per Lagerholms bok Stilistik (2008, s. 239–245). Lagerholms stilanalys 
är en allmänt hållen stilanalys där vissa delar inte nödvändigtvis är anpassad till en 
informativ myndighetstext. Därför har delar om till exempel fonetisk nivå bortsetts 
från. Detta blir alltså en anpassning av stilanalysen efter materialet.   

3.1.3 Metodkritik  
Ingen metod är utan fel och textanalyser har också sina problem. De främsta 
problemen kan kopplas till personen som genomför analysen. En stor del av 
analysen är beroende på kunskapsnivån hos den som analyserar. Den som 
genomför analysen är också den som väljer vad som är viktigast att fokusera på.  

Lagerholm (2008) och Cassirer (2003) tar upp ett antal problem med stilanalyser 
men samma problem kan appliceras på de flesta former av textanalyser. Det finns 
en risk att den som analyserar börjar tycka saker utan belägg. Lagerholm (2008) 
skriver att ”Tolkning är tillåten så länge det knyts till det språkliga uttrycket” (s. 
30). En textanalys får alltså inte bli ett tyckande utan det som utläses om textens 
stil måste kunna knytas till hur språket är uppbyggt.  

Textanalyser har också ett problem ur ett forskningsperspektiv. Cassirer (2003, 
s. 235) påpekar hur möjligheten att upprepa ett moment inom naturvetenskaplig 
forskning är ett av dess främsta kriterier. Cassirer (2003, s. 235) beskriver hur detta 
sker med hjälp av mätinstrument men vid genomförandet av en stilanalys är det 
den som genomför analysen som själv är instrumentet. Cassirer säger vidare att 
”stilanalysen objektiveras i viss mån om den görs systematiskt efter en på förhand 
utprovad mall” (s. 235). Men som tidigare tagits upp under stilanalys anser 
Lagerholm (2008, s. 30) att stilanalysen ska anpassas efter materialet. Detta borde 
innebära att mallen behöver anpassas. Lagerholm skriver dock inte om vad som är 
bäst ur ett rent vetenskapligt perspektiv utan vad som resulterar i den bästa 
stilanalysen.    

3.2 LIX – Läsbarhetsindex  
LIX som begrepp och metod tycks svår att undvika när det kommer till att skriva 
om klarspråk och stilanalys där det frekvent förekommer. LIX är en förkortning av 
läsbarhetsindex och togs fram av Björnsson (1968) som en metod för att mäta en 
texts läsbarhet, det vill säga dess svårighetsgrad. Björnsson (1968) analyserade en 
rad olika saker som kunde påverka textens svårighetsgrad och utifrån sin 
efterforskning visade sig meningslängd och långa ord ha högst validitet. Ett LIX-
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värde fås fram genom en matematisk formel där antalet långa ord och långa 
meningar räknas. LIX-värdet ger en antydan om textens svårighetsgrad. Följande 
tabell från Björnsson (1968, s. 89) visar hur värdet som fås fram bör tolkas.  
 
Lix Beskrivning 
20 Mycket lätt 
30 Lätt 
40 Medelmåttig 
50 Svår  
60  Mycket svår 
 

3.2.1 Metodkritik  
Det finns mycket kritik mot LIX som metod trots det används den ofta i olika 
sammanhang. Viktigast att ta med sig är att LIX-värdet endast ger en antydan om 
textens svårighetsgrad det kan finnas orsaker som gör att texten trots detta inte 
upplevs som svår.  

Lagerholm (2008, s. 218–219) tar upp några av de problem som brukar pekas ut 
med LIX-metoden. Enligt metoden sägs till exempel att långa ord består av minst 
sju bokstäver. Detta innebär som Lagerholm (2008, s. 218–219) tar upp att ord kan 
anses långa eller korta beroende på hur de böjs. LIX-värdet tar också liten hänsyn 
till textens stil, Lagerholm (2008) skriver ”En text kan ha lågt LIX-värde, som 
alltså skulle innebära en lättläst text, men ändå vara slarvigt eller på något sätt 
dåligt skriven” (s.219). 

LIX ska mäta läsbarheten i en text men gör det endast utifrån två aspekter som 
påverkar läsbarheten – långa ord och meningar. Trots att betydligt fler faktorer 
identifierats som påverkar läsbarheten. Abstraktion har pekats ut som en sådan 
faktor men berörs inte av en LIX-mätning. En text kan få ett lågt LIX-värde men 
ändå ha en hög abstraktionsnivå och därför upplevas som svår att förstå.  

Att LIX-värde trots detta tagits upp i denna rapport har sin koppling till att det är 
den metoden som i stor utsträckning används för att mäta läsbarhet i en text i 
Sverige. Det finns också starka kopplingar mellan klarspråk och stilistik till 
metoden. LIX ger inte några svar på var problemet i texten ligger utöver att det 
finns långa ord och meningar. Det krävs att den kompletteras med andra metoder 
för att förstå orsaken. 
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4. Resultat 

4.1 Resultat LIX 
LIX mäter endast antalet långa ord och meningar och hur det påverkar textens 
läsbarhet. Jag har trots detta ändå valt att genomföra en LIX-mätning av 
Energimyndighetens text. Detta trots att mitt fokus främst legat på abstraktion 
vilket inte LIX kan mäta. LIX kan dock hjälpa till att utesluta att problemet ligger i 
långa ord och meningar och att det alltså finns andra orsaker som gör texten kan 
upplevas som svårläst.  

För beräkningen av texterna har i detta fall en webbplats använts där LIX 
beräkning kan göras (LIX räknare, u.å). I mitt arbete har jag utgått från två olika 
kategorier från energiaktiv (bilaga 2 och 3), och jag valde att göra en LIX-mätning 
för dem vardera.  

Resultatet av mätningen av den något längre texten från industri kategorin 
(bilaga 3) gav ett LIX-värde på 46. För texten om jordbruk (bilaga 2) blev 
motsvarande värde 47. Alltså väldigt lika, kanske inte helt överraskande då vissa 
delar är extremt lika. Men industritexten innehåller nästan dubbelt så många ord 
som jordbrukstexten. Men detta tycks alltså inte ha påverkat LIX-värdet i detta fall. 

Enligt Björnssons (1968, s. 89) tabell för LIX-värden innebär sifforna att texten 
ligger någonstans mellan medelmåttig och svår. Lix.se egen tabell anger ett värde 
mellan 40-50 som ”Medelsvår, normal tidningstext”. Medelsvår får kanske anses 
som ett bättre ordval i detta fall för att beskriva textens svårighetsgrad än 
medelmåttig. Att texten skulle vara jämförbar med en normal tidningstext kanske 
stämmer väl överens vad gäller det som LIX mäter antalet långa ord och meningar 
men det finns förmodligen andra faktorer som gör att texten upplevs som mer 
svårläst, vilka textanalyserna också visade på. Det skulle också kunna finnas en 
koppling till det som nämnts om abstraktion om hur vana läsaren är vid orden, 
jämfört med en tidningstext där orden är mer bekanta för läsaren kommer 
Energimyndighetens text förmodligen att upplevas som svårare trots ett liknande 
LIX-värde.  

4.2 Resultat av läsbarhetsanalys 
Läsbarhetsanalysen baserar sig på texterna från kategorin industri och jordbruk från 
energiaktiv.se (bilaga 2 och 3). Inom ramarna för en läsbarhetsanalys talar man om 
vilka läsmål läsaren har, det mest utmärkande bör vara hur man går vidare efter en 
energikartläggning som svarar på frågan – vad gör jag nu? Gunnarsson (1989, s. 
15–16) skriver om olika kategorier för läsmål och för dessa texter skulle de bäst 
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placeras in i kategorin tillämpning på egen situation eller kanske integrering i egen 
omvärldsuppfattning. Läsaren kan vara ute efter att både förstå informationen och 
få kunskap i ämnet eller att applicera informationen till det egna företaget.  

Läsaren befinner sig förmodligen själv när den läser materialet. Beroende på 
företagets storlek skulle det kunna vara lättare eller svårare att få stöd och hjälp av 
andra runt omkring sig om det är något den inte förstår i texten. Hur de läser 
texterna kan förmodligen variera, kanske läses den steg för steg, men det kan också 
vara så att läsaren letar svar på en uppkommen fråga. Strukturen gör det dock svårt 
för läsaren att kunna lokalisera ett visst innehåll.  

Språkligt kan en rad begrepp och termer identifieras som kan vara 
problematiska för den som inte är van vid denna typ av språk. Framför allt i 
industritexten finns en rad begrepp som berör att arbeta i projekt som kräver att 
läsaren tidigare gjort detta och är bekant med terminologin.  

Texterna innehåller en stor andel sammansatta ord som i många fall upplevs 
som de används helt i onödan. Några exempel på sådana ord är: frågeställningar, 
färdigställda, vidmakthålla. Sammansatta ord bidrar också till längre ord vilket 
försvårar läsningen och krånglar till språket utan att det ibland behövs. Det finns 
dock begrepp som består av sammansatta ord som inte går att undgå som 
energikartläggning eller energibesiktning, vilka ingår i Energimyndighetens 
terminologi. Det saknas ofta förklaringar till krångliga ord eller begrepp.  

På meningsnivå är det ganska få långa meningar och kommatering är inte så 
vanligt förekommande utan de har oftast valt att sätta punkt och påbörja en ny 
mening. Stora delar av texterna är uppdelad i punktlistor vilket kan ha bidragit till 
de kortare meningarna. Texterna har en struktur som bygger på en tidsdisposition 
med fyra steg som alla ytterligare är uppdelade i före, under och efter. Strukturen 
bidrar dock till att det ibland finns redundant information för att fylla alla stegen. 
Det skulle också kunna finnas en risk att strukturen är för komplex och inte 
tillräckligt intuitiv för läsaren. Strukturen inbjuder till användandet av metatexter 
som hänvisar läsaren, dessa bidrar i sin tur till texternas omfång. För läsaren 
innebär nuvarande struktur och navigering i menyer att det är svårt att överskåda 
hur mycket material som finns totalt. För mängden text som finns är också 
omfattande och ställer stora krav på läsarens intresse.  

Texterna är i vissa lägen mer specifika i vad som läsaren ska utföra för handling 
men blir ibland mera vaga. Det är svårt att se hur läsaren praktiskt ska använda sig 
av texterna för att genomföra sin energieffektivisering. Informationen är inte 
tillräckligt tydlig steg för steg för att texten ska kunna fungera som en guide utan 
det blir mer råd längs vägen.  

Texterna har en hög abstraktionsnivå då författaren försökt undvika att vara allt 
för specifik för att passa fler läsare. Språket har många abstrakta ord som syfte, 
åtgärd eller effekt. Det finns försök till ökad konkretion genom förklaringar men 
dessa fylls ofta av nya abstrakta ord, och som tagits upp under teori i denna rapport 
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bidrar också myndighetens egen terminologi till en ökad abstraktion. Texterna 
känns för svåra vad gäller ordval och omfång för att kunna användas på ett bra sätt 
av läsaren.  

Sammanfattningsvis kan sägas att den tidigare LIX mätning inte visade på ett 
ovanligt högt LIX-värde. Men på grund av andra faktorer som ordval, abstraktion 
och fackspråk upplevs texten som mer svårläst. Trots att texten ska vara 
vägledande blir den för vag för att bidra till läsmålet om vad läsaren ska göra nu. 
Det krävs i dagsläget en stor vilja av läsaren för att läsa, förstå och använda 
information. 

4.3 Resultat av stilanalys 
Stavningsmässigt finns inte så mycket att säga om texten, det finns enstaka stavfel 
men stavningen är anpassad för både tid och målgrupp och innehåller inte 
talspråklig eller ålderdomlig stavning. Ordens stilnivå hålls på en formell nivå som 
traditionellt förknippas med myndighetsspråk. Orden är ofta kontextbundna till 
energiområdet men kanske främst kring organisation och projektledning och för 
den ovane kan dessa ord uppfattas som ovanliga. I texten förekommer det modala 
hjälpverb som varierar graden av hur hårt läsaren uppmanas att göra saker. Ordet 
måste är dock vanligast förekommande medan det i andra stycken är mer nedtonat 
med ord som kan och bör.  

I texterna kan en stor del verbalsubstantiv identifieras, de bidrar både till ökad 
abstraktion och till en formell stil. Många ord i texterna är vaga då de har ett stort 
betydelseomfång exempel på sådana ord är resurser och verksamhet, dessa bidrar 
också till en ökad abstraktion. Texterna innehåller en stod andel långa sammansatta 
ord. 

Andelen pronomen i texterna är liten, läsaren tilltalas som du i början av 
texterna men förekomsten av ordet minskar desto längre in i texten läsaren 
kommer. Det finns ingen tydlig avsändare i texterna, vilket också bidrar till en 
ökad formalisering av texten. Detta kan också vara kopplat till att Energiaktiv var 
ett samarbete mellan flera avsändare.  

Inom texterna kan vi hitta olika språkhandlingar där den vanligaste är 
påståenden, vilket också är normalt för de flesta texter och kanske framför allt för 
informerande texter (Lagerholm, 2008, s. 124). Texterna har också en hel del 
uppmaningar som säger vad läsaren ska göra, ibland förvandlas dessa istället till en 
önskan om vad läsaren bör göra.  

Texterna är nominal där substantiven är vanligare än verben. Detta tycks till stor 
del bero på verbalsubstantiven. Texterna präglas också till viss del av 
vänstertyngda meningar som ger drag av kanslistil.   
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Övergripande finns en tidsdisposition som också är nära sammanknuten med 
den struktur som webbplatsen energiaktiv.se haft. Information där är uppdelade i 
fyra övergripande steg: kartläggning, planering, genomförande och uppföljning 
som ska följa varandra. De fyra kategorierna är sedan uppdelade igen i stegen: före, 
under och efter. Även texten bidrar till tidsdispositionen genom att säga ”nu när du 
gjort detta är det dags att göra detta”. Detta för läsaren framåt i texten.  

Texterna har en mix av olika former av bindningar mellan meningarna. 
Utmärkande är dock att det ofta upplevs som det saknas en bindning. Texterna kan 
på grund av detta upplevas som informationstäta när ny fakta ibland staplas efter 
varandra. 

Denna typ av informerande myndighetsspråk kanske inte är mest känt för att 
använda sig av olika stilfigurer därför känns de som kan identifieras som 
malplacerade. När metaforen skogen skyms av alla träd dyker upp i texten upplevs 
det som ett tydligt stilbrott. Dessutom är det något märkligt formulerat där det 
vanligast brukar skrivas ”inte se skogen för alla träd”. Det är också ett exempel på 
ett idiomatiskt uttryck som kräver att läsaren måste vara införstådd med vad det 
innebär. I detta fall förklaras uttrycket till viss del i meningens fortsättning ”för 
mångas siffror har en tendens att ta ut varandra”, men detta gör alltså metaforen 
överflödig. Ytterligare en stilfigur kan identifieras när det talas om å ena sidan och 
å andra sidan, även här upplevs det som ett stilbrott i texten.  

Sändaren har som myndighet ett övertag över mottagaren, där sändaren ska vara 
den kunniga i frågan som förklarar för den mindre kunniga mottagaren. I språket 
finns drag av det som brukar kallas kanslistil och är det som oftast kopplats 
samman med ett krångligare myndighetsspråk. Texterna är inte fullt ut anpassade 
till mottagaren utan behåller mycket av ett språk som finns inom sändarens eget 
område. Texterna är också påverkade av strukturen på webbplatsen där det ibland 
blir uppenbart att man behövt fylla ut med material under en rubrik.  

4.4 Sammanfattning 
Utifrån de analyser och den LIX-mätning som gjorts kan några slutsatser dras kring 
texterna. LIX-värdet visade inte på att texterna ska ha någon större svårighetsgrad, 
så läsbarheten var inte starkt påverkad av långa meningar eller ord.  

Men läsbarheten kan påverkas av en rad andra faktorer. Läsbarhetsanalysen och 
stilanalysen har hjälpt till att identifiera andra problem i texten som kan vara 
bidragande till en svårläst text. Många av de attribut som förknippas med 
myndighetstexter som drag av kanslistil har också identifierats, så som onödigt 
krångliga och ofta sammansatta ord, verbalsubstantiv och användandet av fackord. 
Ordens abstraktionsgrad och terminologin är också bidragande orsaker till en ökad 
svårighetsgrad. Trots att textanalyserna inte ska fokusera kring form och struktur, 
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blir det i texten tydligt att det finns problem med hur materialet är strukturerat. Det 
finns ett behov av metatexter för att förklara var innehåll finns och hur läsaren ska 
navigera sig. Det finns också texter som blir utfyllnad för att fylla strukturen.  
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5. Gestaltning 

Som tidigare nämnts är syftet med detta arbete att ta fram och bearbeta den text 
som funnits under flikarna industri och jordbruk på energiaktiv.se. Detta för att 
skapa en gemensam text som kan passa alla inom målgruppen små och medelstora 
företag, och som ska placeras under energimyndigheten.se/smf. Texten ska ge råd 
och tips till den som genomfört en energikartläggning om hur personen går vidare 
med att genomföra olika energibesparande åtgärder.  
 
Resultatet har blivit ett textmaterial för sex webbsidor på energimyndigheten.se. En 
första inledande text om vad materialet kommer innehålla och sedan fem stycken 
undersidor i kronologisk ordning för arbetet med att energieffektivisera. Materialet 
har bearbetats för att minska dess abstraktion och höja läsbarheten och 
mottagaranpassningen till den breda målgruppen. 
 
Här presenteras hur arbetet med texten och dess struktur gått till samt en skiss för 
hur det är tänkt att se ut på energimyndighetens webbplats. För gestaltningen 
fullständiga textmaterial se bilaga 4.  

5.1 Urval  
Syftet med gestaltningen är som tidigare nämnts att ta fram ett mer allmänt 
material om stegen vid en energieffektivisering. Då informationen är baserad på två 
mer specialiserade texter inriktade på industri och jordbruk har ett stort arbete lagts 
ned på att göra urval i texten och välja vad som är allmän information och vad som 
är specifikt för en viss bransch.  

Detta blir också ett arbete med att mottagaranpassa innehållet till en bredare 
målgrupp bestående av alla små och medelstora företag med varierande kunskap 
inom ämnet energieffektivisering. Jag har till exempel valt att inte ta med 
information om hur företaget ska skapa en projektorganisation då detta inte är 
applicerbart för samtliga i målgruppen på grund av företagets storlek.  

5.2 Abstraktion 
Målet är att ta fram texter med högre mottagaranpassning genom en ökad 
konkretion i texten. För att kunna öka konkretionen måste först vad som är abstrakt 
identifieras. Detta har gjorts utifrån de teorier som tidigare presenterats i denna 
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rapport. Abstrakta ord har identifierats baserat på hur lätta de är att skapa en mental 
bild av och vilket betydelseomfång de har, alltså hur precisa orden är. Eftersom 
myndigheters egen terminologi också identifieras som orsak till abstraktion har 
detta också blivit en del i arbetet att identifiera vad som kan anses som ovanliga 
ord för läsaren.  

När de abstrakta orden identifieras har de bearbetas på följande tre sätt: ord 
ersätts, ord förklaras separat och ord förklaras i texten.  

5.2.1 Ord ersätts  
Enklaste sättet att minska abstraktionsgraden är förstås att ta bort ord eller ersätta 
dem. Viktigt blir förstås att inte ersätta orden med nya abstrakta ord eller göra 
texten allt för vag eller öka omfånget på texten när ord försöker undvikas.  

Att ersätta ord kan handla om att minska ordets betydelseomfång (Melin och 
Lange, s. 64) genom att ersätta ordet med ett mer specifikt ord. Ord kan också 
behöva ersättas baserat på hur bekant det är för mottagaren Nyström Höög et al. 
(2012, s. 99) talade här om vardagsordförråd och specialistord.  

För mig som skribent blir det också viktigt att väga olika fördelar och nackdelar 
mot varandra. I originaltexten fanns till exempel ordet luftbehandlingssystem. 
Detta är ett ord som placerar sig i kategorin specialistord, det är inget ord läsaren är 
van att se eller nödvändigtvis vet vad det är. Jag har i texten valt att ersätta ordet 
med det mer vardagligare ordet ventilation. Detta trots att ordet ventilation har ett 
större betydelseomfång och luftbehandlingssystem är mer specifikt. Ordens 
innebörd är inte exakt det samma heller, då luftbehandlingssystemet till exempel 
kyler eller värmer luften vilket ventilation inte gör. Här har jag alltså aktivt valt ett 
mer vardagligt ord för de positiva effekter det får på abstraktionsgraden trots att det 
blir mindre specifikt. Liknande avvägningar behöver göras vid flera tillfällen och 
att arbeta med att minska abstraktionen blir till stor del att göra bedömningar av 
vad mottagaren skulle uppfatta som minst abstrakt. 

5.2.2 Ord förklaras separat  
Termer och begrepp som kan vara obekanta för vissa av läsarna men välkända för 
andra förklaras inte i texterna, om de kräver längre förklaringar. De lyfts istället ut 
och förklaras i slutet av texterna i egna separata rutor för den som behöver veta 
mer. 

Detta är ofta begrepp som är specifika för detta område men som behöver vara 
kvar för att det de talar om något som ska göras. Till exempel uppmanar en text 
läsaren till att genomföra en livskostnadskalkyl och en känslighetsanalys. Detta är 
ord som är svåra att ersätta men som kräver förklaring och oftast mer än vad som 
kan ges i texten utan att gå från ämnet eller bli för långt. Därför har förklaringar av 
dessa begrepp placerats i slutet av texten i separata rutor. 
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Information i rutorna tipsar också om mer läsning på andra webbplatser genom att 
förses med hyperlänkar. Rutorna har skapats som en del i att mottagaranpassa 
innehållet till den breda målgruppen som kan ha varierande kunskapsnivå. Genom 
att lyfta ut förklaringarna behöver inte den redan insatta störas av långa 
förklaringar av sådant den redan vet, och för den som inte är insatt finns möjlighet 
att få veta mer.  

Att lyfta ut förklaringen påverkar inte abstraktionsgraden på det specifika ordet 
men som nämnts tidigare bör och kan inte all terminologi som en myndighet 
använder ersättas. Nyström Höög et al. (2012, s. 160) påpekar att mottagaren bör 
introduceras till terminologin, vilket dessa förklaringar är till för att göra. Ibland 
har förklaringar lyfts ut och bearbetats från den befintliga texten från 
energiaktiv.se, ibland har jag ansett att ett ord behöver förklaras och själv försökt 
skapa en förklaring av begreppet.  

Figur 3 Exempel på ruta med förklarat begrepp.  
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5.2.3 Ord förklaras i texten   
Ibland kan också ord förklaras på ett bra sätt i texten, och jag försöker då också 
göra det. Här handlar det om att göra en avvägning av när ordet ska lämnas 
oförklarat och förklaras efter texten eller om det kan och bör förklaras i sitt 
sammanhang. Till stor del handlar det om hur det påverkar texten i övrigt i form av 
längd och komplexitet samt vad mottagaren kan förväntas förstå och inte utan 
längre förklaringar. I originaltexten används ordet åtgärder flitigt detta uppfyller 
flera av de saker som kategoriserar ett abstrakt ord. Det är inte greppbart eller 
möjligt att skapa sig en mentalbild av ordet åtgärd, det har också ett stort 
betydelseomfång på så sätt att det inte är specifikt i vad det är för typ av åtgärd. 
Materialet från industri kategorin från energiaktiv.se (bilaga 3) inleddes på följande 
sätt: 
 

Under kartläggningsfasen får du veta vilka åtgärder du kan göra.  
I planeringsfasen bestämmer du vilka åtgärder du ska göra. Under 
planeringsfasen blir arbetet projektsatt i meningen att tid, budget och  
mål specificeras. 
 

I exemplet får vi veta att läsaren kan göra åtgärder och ska bestämma vilka åtgärder 
som ska göras. Vad läsaren inte nödvändigtvis vet är vad som menas med en 
åtgärd. I följande exempel från min gestaltning har jag försökt förklara i texten vad 
en åtgärd är:  
 

Hur mycket energi som sparas vid en energieffektivisering beror på vad du 
väljer att göra. Energikartläggningen har gett föreslag på olika åtgärder som 
kan spara energi. Det är nu dags att välja vilka av dessa energibesparande 
åtgärder som är lämpligast att genomföra.  

 
Genom att skriva ”åtgärder som kan spara energi” och ”dessa energibesparande 
åtgärder” får läsaren en koppling till att en åtgärd i detta syfte är kopplat till något 
som sparar energi. Självklart kan man göra ett antagande att läsaren bör förstå detta 
av sammanhanget på en sida om energieffektivisering, men detta kräver ändå att 
läsaren måste konkretisera ordet till sin egen situation, när texten istället kan hjälpa 
läsaren med detta.  

5.3 Övrigt textarbete 
I arbetet med att skapa en mer konkret text så är ofta substantiven utpekade som de 
som bidrar till en abstrakt stil. Men som Hellspong & Ledin (1997, s. 79) visade i 
sin sammanställnings har också verben en påverkan på hur abstrakt stilen upplevs.  
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Ett arbete har därför gjort för att försöka få in fler aktiva verb i texten. Även 
Lagerholm (2008, s. 110) skriver om aktiv och passiv form, att användandet av 
passiva verb ofta ger en mer abstrakt stil. Att skriva med aktiva verb hjälper också 
till för att följa ett av Hellspong & Ledins (1997, s. 79) andra råd för vad som 
utmärker en konkret text nämligen första och andra personens pronomen. Då det är 
svårare att inte skriva ut vem som ska göra något i aktiv form. 
 

5.4 Lix-värde 
Jag har också valt att genomföra en LIX-mätning av den omarbetade texten. 
Genom detta kan en jämförelse göras av hur arbetet med att konkretisera texten 
haft en påverkan på mängden långa ord och meningar. Självklart skulle mer 
omfattande tester med flera olika texter som bearbetas för att bli mer konkreta 
behöva göras föra att dra några slutsatser. Resultatet av LIX-mätningen för den 
bearbetade texten blev 40 vilket alltså antyder att min bearbetning av texten inte 
försvårat texten med långa meningar eller ord i ett försök att göra den mer konkret. 
Detta då tidigare värden för de texter jag utgått från var 46 och 47.  

5.5 Struktur och disposition 
Texterna från energiaktiv.se hade en tidsdisposition som förstärks av webbplatsens 
struktur (figur 4). Varje kategori som jordbruk eller industri är uppdelad i fyra olika 
steg kartläggning, planering, genomförande och uppföljning. Dessa följer en form 
av tidslinje från energikartläggning till genomförd energieffektivisering till 
uppföljning. Det fanns dock ytterligare en uppdelning i före, efter och under för 
vardera kategori. Detta skapar alltså ytterligare en tidslinje inom den redan 
existerande tidsdispositionen.  

Ett problem med dispositionen var också att den var lika för alla kategorier och 
upplevdes ibland som material skrivits för att fylla ut rubrikerna. Det kan också ha 
funnits en risk att besökaren hade svårt att förstå vart den befann sig i strukturen då 
stegen före, under och efter upprepades. Det fanns också en problematik i att få 
överblick över omfattningen av materialet då alla flikar inte gick att se samtidigt i 
webbplatsens menysystem.  
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Figur 4. Skiss över tidigare struktur på energiaktiv.se 
 
 
Mitt gestaltningsförslag har på grund av de problem som skulle kunna uppstå med 
tidigare struktur fått en ny struktur. Materialet har inte heller samma omfattning 
som tidigare och behöver inte en lika avancerad struktur. Materialet behöver kunna 
passa in på energimyndighetens webbplats och har även behövt anpassas efter den.  

I gestaltningsförslaget följer strukturen fortsatt en övergripande tidsdisposition 
där innehållet för läsaren genom ett förlopp över tid. Strukturen har dock förenklats 
med färre steg och där samtliga undersidor ligger under en gemensam flik (figur 5). 
Detta bidrar också till att skapa en större överblick över omfattningen på materialet. 
För att ytterligare förstärka tidsdispositionen har stegen fått numrering. Skillnaden 
mellan strukturen i figur 4 och figur 5 kan upplevas som att det nya förslaget har 
betydligt fler steg innan informationen om energieffektivisering nås. Detta beror 
till stor del på att energiaktiv var specialiserad mot energieffektivisering medan 
energimyndigheten berör många fler frågor och är mer omfattande som hel 
webbplats. Det krävs därför fler steg för att ta sig till materialet. När läsaren väl är 
på plats för att läsa om energieffektivisering bör informationen framstå som mer 
överskådlig och strukturerad.  
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Figur 5. Skiss över tänkt struktur för gestaltningen.  
 

5.6 Gestaltningsskiss 
Det ny framtagna textmaterialet ska kunna placeras in på Energimyndighetens 
nuvarande webbplats. För att visa på hur det skulle kunna se ut har följande skiss 
(figur 6) tagits fram som visar på hur ett av stegen i texten kunde se ut om det blir 
verklighet. Innehållet har också fått anpassas till att passa de funktioner och det sätt 
som läsaren på Energimyndigheten är van vid att ta till sig informationen. Exempel 
på sådant är att texterna har en kort ingress i ett annat typsnitt så jag har därför valt 
att skriva några korta rader som får agera som denna ingress. Ett annat exempel är 
de grå rutor som jag valt att använda för att förklara ord separat är en funktion som 
redan finns på energimyndighetens webbplats och som jag valt att utnyttja för att 
förklara begrepp i.  

Hur materialets struktur skulle passas in i befintligt menysystem går också att se 
till vänster i bilden. 
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Figur 6. Gestaltningsskiss över hur materialet skulle se ut på energimyndigheten.se/smf 
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6. Diskussion 

Arbetet för ett tydligare myndighetsspråk har gått framåt. Men det finns ännu 
problem, där vissa av problemen också tycks kopplade till en myndighetskultur. 
Myndigheternas terminologi är en av orsakerna till en ökad abstraktion och i sin tur 
lägre läsbarhet för mottagaren.  

Läsbarhet i sin tur präglas av sina egna problem, främst i den metod som 
används för att bedöma läsbarheten. LIX-metoden är gammal och ger endast en idé 
om en texts svårighetsgrad baserad på två faktorer meningslängd och ordlängd. 
LIX-metoden tar till exempel inte hänsyn till faktorer som abstraktion, det skulle 
därför behöva forskas på nya metoder för att bedöma en texts svårighetsgrad 
utifrån fler faktorer än meningslängd och ordlängd.  

Läsbarhet som begrepp är dock ett bra sätt att diskutera en texts svårighetsgrad. 
Det finns också en klar koppling mellan det som idag blivit Klarspråk och 
Björnssons (1968) teorier om läsbarhet. I hans kapitel Om att skriva läsbart 
(Björnsson, 1968, s. 137–173) kan de flesta av de råd som idag ges för att skriva 
klarspråk identifieras.  

Försök har gjorts i andra länder att på senare tid titta på läsbarheten i texter, då 
vi idag kan ta hjälp av datorer för att se mönster och göra beräkningar baserat på 
fler faktorer. Wengelin (2015, s. 5) tar upp problemet i att försöka skapa språkråd 
baserat på kvantitativa metoder. Björnssons forskning använde sig av för få 
variabler och blev för enkel för att kunna skapa språkråd utifrån, aktuell forskning 
med datorers hjälp blir istället för komplex och för många variabler ska tas hänsyn 
till för att konkreta råd ska kunna skrivas utifrån dem.  

Wengelin (2015) visar på att det finns många problem med de råd som idag ges 
kring hur klarspråk ska skrivas och att vissa av råden har modern forskning visat 
vara felaktiga, och att det därför skulle behövas en genomgång av de råd som ges 
om att skriva klarspråk. Det som kan konstateras är att en text inte kan skrivas med 
ett lågt LIX-värde och anses ha god läsbarhet därför det finns många fler faktorer 
som påverkar läsbarheten där abstraktion som detta arbete tar upp är ett av dem.   

Kanske skulle ny forskning kunna hjälpa till att formulera nya råd för hur 
klarspråk bör skrivas. I dagens råd för att skriva klarspråk hittar vi till exempel inga 
råd om att skriva mer konkret, kanske kan det med lite god vilja innefattas inom 
ramarna för ”Förklara allt som behöver förklaras” eller att ”Använd begripliga ord 
och förklara nödvändiga facktermer” (Institutet för språk och folkminnen, 2016). 
Framförallt kan problemen med myndigheternas terminologi placeras in under 
rådet att förklara nödvändiga facktermer. Detta förutsätter dock att myndigheterna 
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har en egen insikt om vilka ord dessa är i förhållande till mottagaren. Det finns 
också fler ord än endast facktermer som är abstrakta ord.  

Det finns en gemensam uppfattning om abstrakta ords påverkan på en texts 
läsbarhet. Det stora problemet verkar dock ligga i att vi inte skulle peka ut samma 
ord som abstrakta. Och om de ord som vi är mindre vana vid är mer abstrakta 
varierar det stort från person till person beroende på vår bakgrund och kunskaper. 
Detta påverkar också möjligheten att avgöra vad som är abstrakt och att mäta det.  

Kanske finns också en problematik i att säga skriv mer konkret eller mindre 
abstrakt då orden i sig själva är abstrakta. Vad innebär det för den som ska arbeta 
med att skriva texter på en myndighet där skribenterna ofta kan vara personer med 
många olika titlar och bakgrund.  

Det finns en rad problem kring att identifiera abstraktion och hur det ska mätas, 
men det finns potential att förbättra myndighetstexters läsbarhet. Men för att det 
ska hända skulle råden för klarspråk förmodligen behöva ses över. 

I detta examensarbete är det jag själv som avgjort vilka ord jag anser abstrakta 
utifrån de olika teorier jag hittat om vad som utmärker ett abstrakt ord, men kanske 
hade andra personer spontant ansett andra ord som problematiska. Ett test av 
originaltexten och vad som ansågs som problematisk skulle därför kunnat vara en 
idé. En problematik skulle dock varit att beskriva vad de som testar ska peka ut 
utan att ge dem olika metoder för att peka ut abstrakta ord, då resultatet hade 
riskerat att bli det samma som när jag gör det.  

En problematik i min egen arbetsmetod med att bearbeta texten är också att jag 
varit dålig på att notera vad jag gjort i bearbetning och när texten omarbetas fler 
och fler gånger blir det allt svårare att urskilja vad som ändrats från originaltexten.  

Att arbeta med abstraktion är att göra avvägningar och ta beslut om vad som 
skulle minska abstraktionsgraden. Det kanske inte finns någon enkel metod för 
detta, utan det är upp till skribenten själv. Det är då viktigt att kunskapen om 
abstraktion och dess påverkan på texters läsbarhet finns hos skribenten.  
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7.3 Övriga källor 
Krause, L. D`Errico, L. (2016). Möte 7 april 2016, se bilaga 1.   
 

7.4 Figurförteckning  
Figur 1. Exempel på sida från energiaktiv.se. Skärmdump av webbplatsen som jag 
getts tillgång till av Energimyndigheten.  
 
Figur 2. energimyndigheten.se/smf samlingsplats för information om 
energieffektivisering för små och medelstora företag. Skärmdump.  
 
Figur 3. Figur 3 Exempel på ruta med förklarat begrepp. Egen skiss.  
 
Figur 4. Skiss över tidigare struktur på energiaktiv.se. Egen skiss. 
 
Figur 5. Skiss över tänkt struktur för gestaltningen. Egen skiss. 
 
Figur 6. Gestaltningsskiss över hur materialet skulle se ut på 
energimyndigheten.se/smf. Egen skiss.  
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Bilagor  

Bilaga 1. Mötessammandrag 
 
Följande möte genomfördes för att skapa en tydligare bild av vad 
Energimyndigheten ville få hjälp med. Jag hade tidigare haft kontakt om detta 
främst med Leonardo D´Errico på Energimyndighetens kommunikationsenhet. Vid 
detta möte närvarade även Lara Kruse som var den person på Energimyndigheten 
som bett kommunikationsenheten om hjälp med att föra över texterna från 
energiaktiv.se.  

 
Möte 7/4 
Närvarande: Lara Kruse, Leonardo D´Errico, Emil Eriksson 
 
Mötet inleddes med att jag kort beskrev vad jag gjort sedan vi senast träffades, att 
jag skrivit om bakgrunden för energiaktiv.se utifrån dokumentet Ärende: Beslut om 
projektslutrapport för energiaktiv.se. Jag har också arbetat med att hitta en 
vetenskaplig vinkel och skapa en problemformulering samt tidsplanerat mitt arbete. 

Energimyndigheten hade i tidigare kommunikation angett transport som det 
området som var högst prioritet men den största andelen av energikartläggningar 
sker inom industri (50 %), följt av fastigheter (20 %) och lantbruk (12 %).  

Lara föreslår därför att ett alternativ är att föra ihop dessa till kategorin företag 
och skapa en gemensam information för dessa. Samt skapa kortare information för 
det som är specifikt för respektive kategori. Det finns en begränsning i vad jag 
hinner, och därför skulle inte heller transport vara en lämplig kategori då denna 
skiljer sig mycket från de övriga områdena. Den skulle därför inte kunna användas 
som en mall för Energimyndigheten om de ska bearbeta övrigt material på likande 
sätt.  

Lara beskriver också att kategorin transport idag innefattar både transportföretag 
och information om transporter inom ett företag. Detta borde delas upp så att 
transporter inom företaget blir integrerat med övrig info om energieffektivisering 
och transport blir en egen del som endast behandlar transportföretag.  

Även kategorin flerbostadshus och lokaler skulle kunna räknas in i den nya 
kategorin företag.  

Leonardo beskrev också att tanken är att det material jag tar fram ska kunna 
passa in under energimyndigheten.se/smf som är en samlingspunkt för information 



	

35	

om energieffektivisering i små och medelstora företag. Vilket också bekräftar 
målgruppen som små och medelstora företag.  

Lara bekräftar också att materialet bör vända sig till företagarna själva och inte 
de eventuella energikonsulter som företaget kan ha anlitat, då dessa förväntas ha 
kunskapen redan. Materialet ska också främst innehålla information om vad som 
ska ske efter en energikartläggning.  

Vid frågor om bildmaterial svarar Leonardo att det främst ska stämma överens 
med övrigt material på sidan. Lara ser gärna att nuvarande bildmaterial kan 
användas på något sätt då det innebar en stor kostnad att ta fram. Frågan om bilder 
överlämnas dock till Energimyndigheten att ta ställning till, och jag kommer att 
lägga mitt fokus på att bearbeta textmaterialet.  

Eftersom mitt uppdrag handlar om att bearbeta den befintliga texten påpekar 
Leonardo att jag gärna också får berätta om det finns något innehåll som idag helt 
saknas. Så att Energimyndigheten senare själva kan ta fram detta vid ett senare 
tillfälle.  
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Bilaga 2. Textmaterial jordbruk energiaktiv.se 
Följande text är hämtad från kategorin jordbruk från webbplatsen energiaktiv.se. 
För att kunna visa på samtligt textmaterial har det klistrats in som en löpande text 
här, för att bättre förstå strukturen läs mer under rubriken 5.3 Struktur och 
disposition. 
 

Planering 
Under kartläggningsfasen får du veta vilka åtgärder du kan göra. I planeringsfasen 
bestämmer du vilka åtgärder du ska göra. 
 
Det är viktigt att inte bara genomföra en eller två åtgärder utan att bestämma vilka 
åtgärder som passar ihop. Eftersom kartläggningen oftast levererar uppskattningar 
snarare än riktiga offerter måste kostnaderna verifieras. Sist men inte minst måste 
du bestämma vilka resurser som krävs för att säkerställa ett lyckat genomförande. 
Planera åtgärderna och specificera tid, budget och mål för att nå bästa resultat. 
 
Checklista 
Klicka här för att ladda hem checklistan, (pdf, 250 kB).  
 

Före 
Före projektplaneringen måste du bestämma vilka åtgärder du ska göra. Ofta är inte 
alla åtgärder lämpliga att utföra tillsammans utan vissa kan ta ut varandra. 
 
De saker som du måste göra är: 

• ta reda på vilka åtgärder som går att kombinera, 
• ta reda på om de kan ge andra effekter än de avsedda, exempelvis 

luftkvalitet och arbetsmiljö, 
• sammanställ en kalkyl utifrån en mall som passar bäst till dina 

förutsättningar, ta reda på hur åtgärderna ska följas upp. 
 

Kombination av åtgärder 
Utfallet i form av verklig energieffektivisering beror på den totala effekten av de 
åtgärder som implementeras. Verkan av åtgärder i kombination behöver inte alls 
vara densamma som verkan av enskilda åtgärder. Att byta till lågenergilampor kan 
innebära ett ökat behov av uppvärmning, bättre isolering kan innebära ändrade krav 
på luftbehandlingssystem. 
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Vissa åtgärder bör utföras i sekvens, eller i begränsad omfattning, med 
mellanliggande utvärdering. Beroende på åtgärdskaraktär kan byggnaden påverkas 
när det gäller fukt, luftkvalitet, ljusinstrålning och annat vilket innebär att det är 
viktigt att ta hänsyn till det samlade resultatet av åtgärderna. 
 
Att kalkylera 
Energimyndigheten rekommenderar att en LCC (livscykelkostnad)-kalkyl används. 
Det innebär att en rättvisande bild av åtgärdens verkliga kostnad och effekt ställs 
mot varandra på ett riktigt sätt. 
 
Hos Sveriges kommuner och landsting, SKL, hittar du publikationen Räkna för 
livet, handbok för livscykelkostnad (LCC). Använd länken till höger för att 
ladda ner publikationen. 
 

Att följa upp 
I kalkylen för åtgärdernas kostnad måste också hänsyn tas till hur de ska följas upp. 
I vissa lägen kan det vara nödvändigt att installera extra mätare eller bestämma nya 
avläsningsrutiner. En tidig genomgång av uppföljningen av åtgärderna hjälper 
dessutom till att kvalitetssäkra åtgärdspaketet. 
 
Läs mer om uppföljning och redovisningsmetoder i energimyndighetens broschyr 
som heter ”Minska företagets energikostnader nu!", del fyra. 
 

Under 
I planeringsfasen sätts ramarna för åtgärderna. Beroende på åtgärdernas storlek 
krävs olika noggrannhet i planeringen. 
Det du ska göra är: 

• ta in offerter, 
• ta fram en tidplan, 
• planera företagets eget arbete, 
• planera för uppföljning. 

  

Ta in och utvärdera offerter 
När du tar in offerter på de åtgärder som ska genomföras inom ditt företag ska du 
tänka på följande saker: 

• Priset, leveranstrygghet, service, etik och miljö innan du väljer leverantör. 
• Vikta de parametrar som ska väga olika tungt. 
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• Gör en känslighetsanalys för att se vad resultatet kan bli om olika 
förutsättningar ändras. 

• Kontrollera referenser på företaget för liknande arbeten och att de har f-
skattebevis. Kontrollera också referenserna på den person som leverantören 
skickar och dennes erfarenheter. 

• När du har valt din leverantör kontrollera att företaget inte ligger inför en 
snar konkurs eller är svartlistad. 

  
Är det genomgripande systemförändringar som ska göras inom företaget 
exempelvis nytt stall eller byggnation av en biogasanläggning bör du ta kontakt 
med en konsult som hjälper dig med genomförandet. 
 
 
Välj entreprenadform 
Vid lite större åtgärder kan det vara idé att fundera kring om arbetet skall göras i en 
utförandeentreprenad eller i en totalentreprenad. 
 
I en totalentreprenad ställs vanligen funktionskrav som entreprenören skall 
uppfylla. Standardavtal används lämpligen för att kunna hantera eventuella 
problem vi upphandling av entreprenörer. 
 
Förfrågningsunderlaget måste vara genomtänkt och tydligt för att de offerter som 
kommer in ska vara så jämförbara som möjligt. Alla har då utgått från samma 
förutsättningar. 
 
För en energieffektiviserings-åtgärd bör en energikalkyl och en ekonomisk kalkyl 
inkluderas i anbudet av leverantören. 
 
Kontakta branschorganisationen för den typ av åtgärd du ska genomföra, de kan ha 
checklistor och andra tips på vad du ska tänka på. 
 
 
Organisera och planera 
För att nå önskad effekt är kanske det allra viktigaste att säkerställa det egna 
företagets förmåga att hantera genomförandet av åtgärder. För att kunna nå bästa 
resultat bör någon med kännedom om befintlig verksamhet vara delaktig under 
hela processen. 
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Tidplan  
Att ta fram en tidplan är enkelt, att hålla den är svårare. Alla tidplaner ska vara 
resurssatta och realistiska. När det gäller många energieffektiviseringsprojekt måste 
de dessutom vara anpassade, både till verksamhet och årstid. 
 
Om exempelvis uppvärmningssystemet ska bytas ut är det optimalt att planera 
genomförandet under sommartid. 
 
 
Att planera för uppföljning 
Redan under planeringsfasen måste uppföljningsstrukturen göras upp. För att det 
ska bli bra krävs ett beslut om vilken nivå som är relevant att följa upp 
energianvändningen på. Ofta kan det vara intressant att följa upp vissa delar noga 
och andra delar på en högre nivå men det är viktigt att klargöra den grundläggande 
nivån. 
 
Det som bestämmer nivån är: 

• Resurser, tid och pengar, som kan användas för att skapa ett 
uppföljningssystem. 

• Rationell nivå att följa upp på, det är viktigt att inte skogen skyms av alla 
träd – för många siffror har en tendens att ta ut varandra. 

• Påverkansmöjlighet, i första hand ska de parametrar som kan påverkas 
följas upp. 

• Resurser, tid och pengar, som kan användas för att upprätthålla 
uppföljningssystemet. 

 

Efter 
Efter det att själva projektet är planerat måste du som ansvarig för åtgärderna tänka 
på: 

• Att offerterna ger en tillfredsställande helhet, att beställa en helhet eller 
separata delar måste vara resultatet av en riskbedömning. 

• Att tillräckliga interna resurser i form av tid och pengar har frigjorts. 
Eftersom energieffektiviseringsprojekt oftast betraktas som någonting vid 
sidan om den ordinarie kärnverksamheten är det lätt att åtaganden 
prioriteras ner eller får stryka på foten för andra mer akuta saker. 

• Att göra ett skriftligt avtal med leverantören. 
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Genomförande 
Under kontraktstiden kommer olika frågor att uppstå. Det är viktigt att lösa saker 
smidigt men också i kontraktets anda. 
 
Detta är dock inte en webbplats för att lösa problem kring juridiska 
entreprenadfrågor. Om de tidigare stegen är följda och syfte samt mål är väl 
kommunicerade med leverantörerna ökar chanserna till en lugnare resa. 
 
Checklista 
Klicka här för att ladda hem checklistan, (pdf, 250 kB).  
 
Före 
Före genomförandet måste du som ansvarig för åtgärderna gå igenom och 
säkerställa att: 

• Kontrakt som tecknats är klara i sina ansvar och leveranser. 
• Samtliga inblandade är informerade och medvetna om vad som förväntas av 

dem. 
  

Att ha en tidig och ordentlig genomgång med leverantören är en god investering. 
Kom ihåg att gå tillbaka och titta på syfte och mål. Det är lätt att fastna i de 
enskilda bitarna men tappa övergripande fokus. Ibland uppstår bättre lösningar 
under projektets gång. 
 
Under 
Under genomförandet är det viktigt att: 

• Följa upp både tidsplan och effekter av genomförda åtgärder. 
• Om åtgärderna berör andra är det viktigt att informera kontinuerligt till alla 

berörda under hela genomförandet. 
  
Att ha färdigställda rutiner kring hur det ska mätas och rapporteras sparar tid och 
pengar i slutändan. 
 
Efter 
När åtgärderna är genomförda ska resultatet i form av olika mätningar, 
uppföljningsmöjligheter, åtgärdernas positiva effekt etc. redovisas. För att 
energieffektiviseringsåtgärderna ska ge det bästa resultatet över tid, bör utrustning 
och anläggningar bevakas och underhållas av kunnig personal. 
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Att godkänna leverans  
För att godkänna genomfört arbete måste leverantören uppfylla alla krav enligt 
avtalet. Detta utförs vid slutbesiktningen av olika anläggningar/verksamheter/ nya 
installationer samt vid genomgång av en slutrapport. Leverantören får med hjälp av 
olika mätningar, beräkningar, kalkyler etc. visa åtgärdernas positiva effekt och 
besparingsmöjligheter. 
 
Att överlämna till förvaltning  
En tydlig överlämning är viktigt, särskilt efter att en större förändring har 
genomförts. Utrustning måste hanteras rätt för att leverera önskad funktion och 
minimera slitage. I energieffektiviseringssammanhang tillkommer upprätthållande 
av effektivisering. Det är inte så trivialt som det kan verka och det är vanligt att 
energieffektivisering neutraliseras över tiden ganska snabbt om inte personalen 
känner till hur utrustningen ska hanteras och varför. 
 

Uppföljning 
En korrekt uppföljning är nödvändig för att åstadkomma lyckade resultat. 
Uppföljningen, om rätt utförd kommer leda fram till områden för nya 
kartläggningar som ger nya åtgärder etc. 
 
Energiledning, dvs systematiskt arbete med den egna energianvändningen bygger 
på att cirkeln mellan uppföljning och framtagning av nya åtgärder sluts. 
 
Checklista 
Klicka här för att ladda hem checklistan, (pdf, 250 kB).  
 
Efter 
Uppföljningsfasen tar egentligen aldrig slut men det som binder ihop uppföljning 
med kartläggning är ett systematisk vidareförande av: 

• oklarheter som bör undersökas vidare. Exempelvis där mätvärden inte kan 
isoleras till relevanta delar och där energianvändning pendlar mycket, 

• högpotentialområden där nyckeltal ligger högt, 
• organisatoriska slutsatser. 
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Under 
Under uppföljningsfasen, som egentligen blir kontinuerlig så snart första varvet i 
vår energiledningscirkel är genomgånget, gäller kontinuitet och systematiskt 
arbete. 
 
Om uppföljningen faller i glömska eller på annat sätt brister tappas ofta en stor del 
av de goda effekterna med åtgärderna. 
 
Det allra viktigaste för uppföljningsfasen är att bilda underlag för fortsatt arbete. 
Det räcker inte att bara om att ta fram mätdata utan informationen måste utvärderas 
och avväggas. Detta för att avgöra om arbetet är på rätt väg och var stora 
potentialer finns till en ekonomisk beskrivning av resultat, möjliga vidare åtgärder 
och konsekvenser/risker. 
 

Före 
Att ha kontroll på energianvändning och på så vis få ett underlag för planering och 
utvärdering är en nödvändig förutsättning för att kunna göra ekonomiska 
budgeteringar, prognoser och uppföljningar. 
 
Att mäta  
Egentligen börjar resonemang kring mätning under planeringen av åtgärderna. 
Mätningen är viktig av två orsaker, dels ska besparingar verifieras och säkerställas 
över tid och dels ska områden för vidare effektivisering identifieras. 
 
Beroende på vilken verksamhet som bedrivs kan det vara intressant att mäta 
energianvändning per tid, per yta, per djur eller per producerad enhet. 
 
Till den rena energimätningen tillkommer flera faktorer som kan påverka 
energianvändningen och därför är intressanta att mäta och samla in. Klimat (främst 
temperatur) men även produktionsvolym, skördenivåer m.m. 
 

Energiledning 
Arbete med att effektivisera energianvändningen i ett lantbruksföretag handlar 
ibland om att installera ny och energieffektiv teknik. Om den nya tekniken skall ge 
långsiktiga besparingar handlar det minst lika mycket om hur företaget organiserar 
och leder det dagliga arbetet med att vidmakthålla gjorda energieffektiviseringar 
och att arbeta för ständigt förbättring. Ibland brukar dessa åtgärder betecknas som 
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”mjuka” besparingar. Att organisera, leda och ständigt förbättra detta arbete kan 
sammanfattas i ordet energiledning. 
 
Information om Miljöbalken 
Miljöbalken ställer krav på att verksamheter ska hushålla med energi samt att i 
första hand använda förnybar energi. Miljöinspektörer från kommunen kontrollerar 
både hälsoaspekter och inomhusklimat men även energianvändning och andra 
miljöaspekter. Kontrollera och följ upp din energianvändning samt åtgärda brister 
för att säkerställa att miljöbalkens krav uppfylls. 
 
Mer om miljöbalken kan du läsa på Energimyndighetens webplats, du hittar 
direktlänkar till höger på denna sida. 
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Bilaga 3. Textmaterial industri energiaktiv.se 
Följande text är hämtad från kategorin indsutri från webbplatsen energiaktiv.se. För 
att kunna visa på samtligt textmaterial har det klistrats in som en löpande text här, 
för att bättre förstå strukturen läs mer under rubriken 5.3 Struktur och disposition. 

 
Planering 
Under kartläggningsfasen får du veta vilka åtgärder du kan göra. I planeringsfasen 
bestämmer du vilka åtgärder du ska göra. Under planeringsfasen blir arbetet 
projektsatt i meningen att tid, budget och mål specificeras. 
 
Det är viktigt att inte bara genomföra en eller två åtgärder utan att bestämma vilka 
åtgärder som passar ihop. Eftersom kartläggningen oftast levererar uppskattningar 
snarare än riktiga offerter måste kostnaderna verifieras. Sist men inte minst måste 
du bestämma vilka resurser som krävs för att säkerställa ett lyckat genomförande. 
 
Checklista 
Klicka här för att ladda hem checklistan, (pdf, 315 kB).  
 

Före 
Före projektplaneringen måste du bestämma vilka åtgärder du ska göra. Ofta är inte 
alla åtgärder lämpliga att utföra tillsammans utan vissa kan ta ut varandra. 
 
De saker som du måste göra är: 

• Ta reda på vilka åtgärder som går att kombinera för att uppnå en ökad 
effektivisering och kostnadseffektivitet. 

• Ta reda på om de kan ge andra effekter än de avsedda, såväl positiva som 
negativa. 

• En projektkalkyl, vilken kalkylmodell passar bäst till dina förutsättningar. 
• Ta reda på hur åtgärderna ska följas upp 

 
Kombination av åtgärder 
Utfallet i form av verklig energieffektivisering beror på den totala effekten av de 
åtgärder som implementeras. Verkan av åtgärder i kombination behöver inte alls 
vara densamma som verkan av enskilda åtgärder. Att byta till lågenergilampor kan 
innebära ett ökat behov av uppvärmning, bättre isolering kan innebära ändrade krav 
på luftbehandlingssystem. 
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Vissa åtgärder bör utföras i sekvens, eller i begränsad omfattning, med 
mellanliggande utvärdering. Beroende på åtgärdskaraktär kan olika system påverka 
varandra vilket innebär att det är viktigt att ta hänsyn till det samlade resultatet av 
åtgärderna. 
 

Andra effekter 
Om i samband med energibesiktning eller vid miljöinventering har konstaterats att 
det finns miljöfarliga ämnen som radon, asbest eller PCB i byggnaden måste detta 
tas hänsyn till vid planering av energibesparande åtgärder som tätning av 
byggnaden, byte av uppvärmningssystem eller om minskad ventilation är planerad. 
Information om vem som bär ansvaret för hantering av miljöfarliga ämnen och hur 
de ska hanteras under rivning/ombyggnation finns på Boverkets webbplats. 
 
En annan följdeffekt som kan uppstå efter genomförandet av vissa 
energibesparande åtgärder är fuktproblem. För att undvika dessa effekter bör 
fackman kontaktas. 
 
Mer information kan fås via kommunens byggnadsnämnd eller motsvarande när 
det gäller frågor om tillstånd att riva. 
 
Kommunens miljökontor eller motsvarande kan kontaktas i frågor som gäller 
farligt avfall vid byggande och rivning. Du hittar en länk till Sveriges kommuner 
och landsting, SKL, i högerspalten. 
 

Att kalkylera 
Energimyndigheten rekommenderar att en LCC (livscykelkostnad)-kalkyl används. 
Det innebär att en rättvisande bild av åtgärdens verkliga kostnad och effekt ställs 
mot varandra på ett riktigt sätt. 
 
Hos Sveriges kommuner och landsting, SKL, hittar du publikationen Räkna för 
livet, handbok för livscykelkostnad (LCC). Använd länken till höger och sök 
reda på publikationen. 
 
 
 
Att följa upp 
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I kalkylen för åtgärdernas kostnad måste också hänsyn tas till hur de ska följas upp. 
I vissa lägen kan det vara nödvändigt att installera extra mätare eller bestämma nya 
avläsningsrutiner. En tidig genomgång av uppföljningen av åtgärderna hjälper 
dessutom till att kvalitetssäkra åtgärdspaketet. 
 
Läs mer om uppföljning och redovisningsmetoder i energimyndighetens broschyr 
som heter ”Minska företagets energikostnader nu!", del fyra. 
 
Hos Sveriges kommuner och landsting, SKL, hittar du publikationen Energi och 
driftstatistik: ett nödvändigt redskap i daglig fastighetsförvaltning. Använd 
länken till höger och sök reda på publikationen 
 

Under 
I planeringsfasen sätts ramarna för projektet. Beroende på storlek krävs olika 
noggrannhet i planeringen. 
Det du ska göra är: 

• Ta in offerter. 
• Skapa den egna projektorganisation. 
• Ta fram en tidplan. 
• Planera för uppföljning. 

 

 

Att ta in och utvärdera offerter 
När du ska anlita en konsult för att genomföra energikartläggningen ska du tänka 
på följande saker. 
 
Välj entreprenadform 
Vid utförandeentreprenad har du som beställare ansvar för projektering och 
konstruktion. Men du kan även använda en konsult som företräder dina intressen. 
Vid delad entreprenad är flera företag iblandade och de svarar bara för kvalitén i 
sitt eget arbete. 
 
Totalentreprenad har du som beställare bara ett avtal som innefattar konstruktion, 
funktion och genomförande. Och totalentreprenören ser till att uppfylla de 
funktionskrav som beställare har preciserat. Anlita en konsult som hjälper dig att 
ställa rätt funktionskrav. Standardavtal används lämpligen för att kunna hantera 
eventuella problem vi upphandling av entreprenörer. Förfrågningsunderlaget ska 
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vara genomtänkt och tydligt för att de offerter som kommer in ska vara så 
jämförbara som möjligt. Alla har då utgått från samma förutsättningar. 
 

• I förfrågningsunderlaget har du chans att specificera hur offerten/anbudet 
ska se ut. Den ska bestå av en administrativ del, en teknisk del samt 
eventuellt ritningar och bilder. Vid behov kan du ta hjälp av en konsult för 
att skriva förfrågningsunderlaget. 

• I den administrativa delen specificeras vilken typ av entreprenad som ska 
användas, önskemål om tidplan med mera. 

• I den tekniska delen ska det tydligt framgå vad som ska göras och vad som 
inte ska göras (entreprenadgräns). 

• För en energieffektiviseringsåtgärd bör en energikalkyl och en ekonomisk 
kalkyl inkluderas i anbudet av leverantören. 

• Kontakta branschorganisationen för den typ av åtgärd du ska genomföra, de 
kan ha checklistor och andra tips på vad du ska tänka på. 

  

När du tagit del av offerterna bör du se över följande: 
• Priset, leveranstrygghet, service, etik och miljö innan du väljer leverantör. 
• Vikta de parametrar som ska väga olika tungt. 
• Gör en känslighetsanalys för att se vad resultatet kan bli om olika 

förutsättningar ändras. 
• Kontrollera referenser på företaget för liknande arbeten och att de har f-

skattebevis. Kontrollera också referenserna på den person som leverantören 
skickar och dennes erfarenheter. 

• När du har valt din leverantör kontrollera att företaget inte ligger inför en 
snar konkurs eller är svartlistad. 

 

Att skapa en projektorganisation 
För att nå önskad effekt är kanske det allra viktigaste att säkerställa den egna 
organisationens förmåga att hantera projektet. Att det finns en leverantör som har 
en projektorganisation räcker inte, utan är snarare en ännu större anledning att 
tillsätta egna resurser som matchar. I arbetet med den egna organisationen bör 
följande frågor ställas: 

• Är organisationen en spegling av leverantörens? 
• Om inte – varför? 
• Är de namngivna resurserna säkrade ur tidssynpunkt, dvs kommer de hinna 

arbeta i projektet? 
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• Är de namngivna resurserna rätt personer, har de kompetens och mandat att 
fatta de beslut som krävs för att projektet ska hållas inom ramarna? 

• Är resurser säkrade för internt informationsarbete? 
 

Att ta fram en tidplan 
Att ta fram en tidplan är enkelt, att hålla den är svårare. Alla tidplaner ska vara 
resurssatta och realistiska. När det gäller många energieffektiviseringsprojekt måste 
de dessutom vara anpassade, både till verksamhet och årstid. 
 
Riskerna med åtgärder inom olika klimatreglerande system är generellt större 
vintertid än sommartid. 
 
Om exempelvis uppvärmningssystemet ska bytas ut är det optimalt att planera 
genomförandet under sommartid. 
 
Att planera för uppföljning 
Redan under projektplaneringsfasen måste uppföljningsstrukturen göras upp. För 
att det ska bli bra krävs ett policybeslut om vilken nivå som är relevant att följa upp 
energianvändningen på. Ofta kan det vara intressant att följa upp vissa delar noga 
och andra delar på en högre nivå men det är viktigt att klargöra den grundläggande 
nivån. 
 
Det som bestämmer nivån är: 

• Resurser, tid och pengar, som kan användas för att skapa ett 
uppföljningssystem. 

• Rationell nivå att följa upp på, det är viktigt att inte skogen skyms av alla 
träd – för många siffror har en tendens att ta ut varandra. 

• Påverkansmöjlighet, i första hand ska de parametrar som kan påverkas 
följas upp. 

• Resurser, tid och pengar, som kan användas för att upprätthålla 
uppföljningssystemet. 

 

 
 
 
Efter 
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Efter det att själva projektet är planerat måste projektledare utses, om det inte redan 
är gjort. Information kring projektet måste kommuniceras till alla berörda, även 
brukarna. 

• Säkerställ att information är spridd/kommer att spridas. 
• Att offerterna ger en tillfredsställande helhet, att beställa en helhet eller 

separata delar måste vara resultatet av en riskbedömning. 
• Att projektet har en styrgrupp med tillräckliga mandat för att hjälpa 

projektet vid problem - brukarna bör vara representerade. 
• Att tillräckliga interna resurser i form av tid och pengar har frigjorts. 

 

Att sprida information 
När projektet är beslutat hänger en stor del av genomförandets framgång på 
förankring i den egna organisationen. Tidplan, omfattning, syfte måste klargöras 
och kommuniceras, inte bara till dem som är berörda i form av projektresurser utan 
till även till övriga berörda inom organisationen. 
 
Att beställa 
Branschorganisationen Byggandets kontraktkommitté (BKK) har bl. a tagit fram 
AB04, Allmänna bestämmelser för utförandeentreprenad och ABT06, Allmänna 
bestämmelser för totalentreprenad. Dessa är avsedda att användas vid upphandling 
och avtal med entreprenader vid byggprocesser. 
 
ABK 09 som är också framtagen av BKK, omfattar allmänna bestämmelser för 
konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet.  
 
Inom vissa branscher förekommer egna kontraktsmallar. Kontakta din 
branschorganisation för mera information. 
 
Att styra 
Varje projekt kräver styrning under tiden det pågår. Att i god tid och under ordnade 
former sätta upp styrningen är något som sparar tid under projektet.  
 
Saker som måste hanteras är: 

• Regelbunden styrning, hur ofta träffas styrgruppen och med vilken agenda. 
• Eskaleringsrutiner, vad händer när något går fel – i vilken kedja sprids 

informationen. 
• Mandat, vem beslutar vad – häri ingår ett säkerställande av att styrgruppen 

har tillräckliga mandat för att stödja projektet med snabba beslut. 
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• Avgränsningar – när går projektet utanför sina ramar och vem tar i sådana 
fall beslut om vad som ska hända. 

  

Att resurssäkra 
Även om det redan har nämnts många gånger så är resurssäkringen så viktig att den 
förtjänar att nämnas igen. Eftersom energieffektiviseringsprojekt oftast betraktas 
som någonting vid sidan om den ordinarie kärnverksamheten är det lätt att 
åtaganden prioriteras ner eller får stryka på foten för andra mer akuta saker. 
 
Det är därför viktigt att alla linjechefer och den berörda personalen känner till och 
är dedikerade till att leverera den överenskomna resursmängden. 
 
Genomförande 
Under kontraktstiden kommer olika frågeställningar uppstå. Det är viktigt att lösa 
saker smidigt men också i kontraktets anda. Som stöd i resonemang finns skrifter 
som Allmänna Bestämmelser (AB), Allmänna Bestämmelser Totalentreprenad 
(ABT) och Allmänna Bestämmelser Konsulttjänster (ABK). Samtliga framtagna av 
Byggandets kontraktkommitté (BKK). Inom vissa branscher förekommer egna 
kontraktsmallar. Kontakta din branschorganisation för mera information. 
 
Detta är dock inte en webbplats för att lösa problem kring juridiska 
entreprenadfrågor. Om de tidigare stegen är följda och syfte samt mål är väl 
kommunicerade med leverantörerna ökar chanserna till en lugnare resa. 
 
Checklista 
Klicka här för att ladda hem checklistan, (pdf, 315 kB).  
  

Före 
Före genomförandet måste projektledaren gå igenom och säkerställa att: 

• Kontrakt som tecknats är klara i sina ansvar och leveranser. 
• Samtliga inblandade är informerade och medvetna om vad som förväntas av 

dem. 
• Styrgrupp har tillräckliga mandat och är informerade om vad som förväntas 

av dem. 
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Genomgång av kontrakt 
Att projektledaren grundligt går igenom de kontrakt som tecknats är nödvändigt. 
Att ha en tidig och ordentlig genomgång med projektledaren från leverantörens 
sida är en god investering. 
 
Förutom de rena kontraktsbitarna är det viktigt att även projektledarna går tillbaka 
och tittar på syfte och mål. Det är lätt att under ett projekt fastna i de enskilda 
bitarna men tappa övergripande fokus. Ibland uppstår bättre lösningar under 
projektets gång och de är enklare att identifiera och använda om de strategiska 
perspektiven finns inneboende i projektet. 
 
Att informera 
Återigen en punkt som dyker upp ofta. Under projektets gång skiftar fokus ofta inåt 
mot projektet självt i takt med att leveranstider ska hållas. Det är då viktigt att hålla 
kvar blicken på brukare och andra intressenter. Följ den kommunikationsplan som 
utarbetats men se också till att informera om alla relevanta avvikelser. Det är alltid 
bättre att tidigt få information även om det inte är goda nyheter än att undra och bli 
frustrerad. Stora projekt kan lätt bli syndbockar för många olika saker om de 
upplevs som alltför stängda och självupptagna. 
 
Att starta projektet 
Tidpunkten för när projektet formellt går igång är viktig, då börjar alla 
befattningshavare i sina roller och tidplanerna börja ticka. Att börja på ett bra sätt 
och tidigt etablera bredd i kontakterna mellan beställare och leverantör borgar för 
en god initialfas av projektet. 
 

Under 
Under genomförandet är det viktigt att: 

• informera kontinuerligt till alla berörda under projektets gång, 
• styrgruppen träffas regelbundet och säkerställer att information når ut, 
• följa upp både tidsplan och effekter av genomförda åtgärder. 

  

Att informera 
Att sprida information och att ha kontinuerligt dialog med både brukare och 
styrgruppen är viktigt under genomförandefasen. 
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Att styra 
Styrgrupp och olika projektgrupper ska träffas enligt plan. Rena övningar av 
eskaleringsrutiner kan vara bra att göra tidigt för att kontrollera att information nått 
ut på rätt sätt. 
 
Att följa upp 
Naturligtvis måste varje projekt följas upp enligt sina rutiner. 
Att ha färdigställda rutiner kring hur det ska mätas och rapporteras kan spara 
mycket tid när leverans- och slutbesiktningar görs. 
 

Efter 
En slutbesiktning utförs när entreprenaden färdigställts eller avslutats. Vid detta 
tillfälle avgör en opartisk besiktningsman om projektet är godkänd enligt gällande 
krav och avtal. 
Efter genomförandet ska även resultatet i form av olika mätningar, uppföljnings- 
möjligheter, åtgärdernas positiva effekt etc. redovisas. 
 
För att energieffektiviseringsåtgärderna ska ge det bästa resultatet över tid, bör 
utrustning och anläggningar bevakas och underhållas av kunnig personal. Därför är 
det viktigt att förvaltningen sker på ett rätt sätt. 
 
Att godkänna leverans 
För att godkänna genomfört arbete måste leverantören uppfylla alla krav enligt 
avtalet. Detta utförs vid slutbesiktningen av olika anläggningar/verksamheter/ nya 
installationer samt vid genomgång av en slutrapport. Leverantören får med hjälp av 
olika mätningar, beräkningar, kalkyler etc. visa åtgärdernas positiva effekt och 
besparingsmöjligheter. 
 
Att överlämna till förvaltning 
Att överlämna är viktigt i alla former av projekt. Utrustning måste hanteras rätt för 
att leverera önskad funktion och minimera slitage. I 
energieffektiviseringssammanhang tillkommer upprätthållande av effektivisering.  
 
Det är inte så trivialt som det kan verka och det är vanligt att energieffektivisering 
neutraliseras över tiden ganska snabbt om inte driftsorganisationen känner till hur 
utrustningen ska hanteras och varför. 
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Generellt gäller att en god uppföljning är det allra viktigaste, om felaktig 
användning identifieras och återrapporteras inom korta tidsrymder är det den 
säkraste kvalitetsgarantin. 

 
Uppföljning 
Checklista 
En korrekt uppföljning är nödvändig för att åstadkomma lyckade resultat. 
Uppföljningen, om rätt utförd kommer leda fram till områden för nya 
kartläggningar som ger nya åtgärder etc. 
 
Energiledning, dvs. systematiskt arbete med den egna energianvändningen bygger 
på att cirkeln mellan uppföljning och framtagning av nya åtgärder sluts. 
 
Klicka här för att ladda hem checklistan, (pdf, 315 kB). 
 
Före 
Att ha kontroll på energianvändning och på så vis få ett underlag för planering och 
utvärdering är en nödvändig förutsättning för att kunna göra ekonomiska 
budgeteringar, prognoser och uppföljningar. 
För att klara det är det viktigt att: 

• mäta och mäta rätt, 
• dela upp energianvändningen på ett eller flera logiska sätt, 
• skapa en organisation som upprätthåller kontinuiteten. 

  
En annan viktigt aspekt för en lyckad uppföljning är en organisation med rätt 
kunskap och ansvar. 
 
Att mäta 
Egentligen börjar resonemang kring mätning under projektplaneringsfasen. 
Mätningen är viktig av två orsaker, dels ska besparingar verifieras och säkerställas 
över tid och dels ska områden för vidare effektivisering identifieras. 
 
Att mäta rätt är inte enkelt. Å ena sidan eftersträvas ofta en maximal upplösning 
med separata mätare på allt eftersom det ger en heltäckande bild. Å andra sidan 
handlar energieffektivisering också om att fatta rätt beslut i stort vilket förutsätter 
en mer övergripande bild av energianvändningen. Dessutom tillkommer 
ekonomiska aspekter, många mätare kostar i installation och underhåll/hantering. 
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Att lägga extra tid på att konstruera en god struktur som inte bara mäter det som 
ska mätas utan också lämpar sig väl för rapportering är väl värt ansträngningen. 
Beroende på vilken verksamhet som bedrivs kan det vara intressant att mäta 
energianvändning per fysisk yta eller organisatorisk tillhörighet eller process och så 
vidare. 
 
Till den rena energimätningen tillkommer flera faktorer som kan påverka 
energianvändningen och därför är intressanta att mäta och samla in. Klimat är en 
uppenbar (främst temperatur) men även saker som produktionsvolym, antal 
personer i byggnaden, driftstider i samband med helgdagar och lov, för att nämna 
några. 
 
Det finns även styr- och övervakningssystem som hjälper fastighetsägaren att få en 
god kontroll på inomhusklimat och energianvändning bland annat. 
 
Att dela upp energianvändningen 
En korrekt bild av vilken energimängd som används till vad är nödvändigt för att 
åstadkomma kontinuerliga förbättringar. Enklast är naturligtvis om varje enskild 
del mäts separat och alla siffror som analyseras är skarpa mätdata. Oftast är det 
dock inte fallet utan fördelning av överordnade mätare får ske. Här finns 
schabloner för olika saker, exempelvis hur stor del av vattenanvändningen som är 
varmvatten. 
 
Mycket går att lista ut genom att vara observant på energianvändningens variation 
över tiden och identifiera när olika saker sker. Hur mycket minskar 
energianvändningen när en viss maskin är avstängd? Och så vidare. 
 
Att skapa en organisation 
För att uppföljningen ska fungera krävs en permanent organisation där högsta 
ledningen är representerad. Erfarenhetsmässigt är all form av strukturerat och 
kontinuerligt arbete med energianvändningen mer eller mindre meningslöst om inte 
ledningen på översta nivå är engagerad. 
 
Det är viktigt att det finns en eller flera klart utpekade personer som har både 
ansvar och mandat att driva arbetet framåt. Resurssäkringen i organisationen måste 
vara så klar att arbetet inte bara försvinner när den nyhetens behag lägger sig utan 
säkerställer en kontinuerlig process över tiden. 
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Under 
Under uppföljningsfasen, som egentligen blir kontinuerlig så snart första varvet i 
vår energiledningscirkel är genomgånget, gäller kontinuitet och systematiskt 
arbete. 
 
Om uppföljningen faller i glömska eller på annat sätt brister tappas ofta en stor del 
av de goda effekterna med åtgärderna. 
Viktigt att tänka på: 

• Ger uppföljningen relevanta värden som jämförelse (klimat, nyckeltal, 
nollmätning, isolerad omfattning)? 

• Jämförs de på rätt sätt (tröskelvärden, målvärden etc.)? 
• Analyseras de av rätt personer? 
• Sprids resultatet på rätt sätt i organisationen? 
• Bbildar de relevant beslutsunderlag för den/de som fattar beslut om nya 

åtgärder/kartläggningar? 
 

Relevanta värden 
Varje företag har ett antal utmärkande egenskaper, exempelvis: 

• typ av verksamhet, 
• yta, 
• huvudsaklig användning, 
• geografisk ort, 
• tidigare energianvändning. 

  

Alla de parametrarna och i vissa fall flera spelar in när det gäller vad insamlad data 
ska jämföras mot eller hur den ska justeras. Ett vanligt jämförelsetal är kWh per 
kvadratmeter. För att det ska vara relevant i en jämförelse med någonting annat än 
det egna företaget tidigare energianvändning bör du ha koll på bland annat 
följande: 
 

• Vilka kvm använder du (BOA, LOA, Atemp, mer information finns på 
Boverkets webbplats)? 

• Vilken verksamhet bedrivs? 
• Hur klimatkorrigeras data? 

  

Rätt jämförelser 
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Jämförelser måste leda till någon form av analys: 
• de måste jämföras med målvärden så att resultatet säkerställs, 
• tröskelvärden måste finnas som signalerar att någonting är fel och inte går 

som planerat. 
 
Energiledningsarbete är ett ofta underskattat sätt att arbeta med preventivt 
underhåll. Maskiner som är på vid tider när de borde vara avstängda, läckor i 
tryckluftsystem och så vidare kan lämna spår i energianvändningen på ett sätt som 
gör dem identifierbara. 
 
Rätt personer 
Analys och uppföljningsarbete kräver systemförståelse av den som gör det. Inga 
siffror får bli bara döda siffror utan måste representera relevanta storheter i 
verkligheten. Det finns dock analys på olika nivåer vilket innebär att en hel kedja 
av människor kan vara inblandade i analysen. På olika nivå och inom olika 
teknikområden. Det viktiga är att organisationen sitter ihop på ett sådant sätt att fel 
på olika nivåer upptäcks. 
 
Resultatspridning 
Det räcker inte med att en central funktion känner till status för 
energianvändningen. En bred spridning av information säkerställer ett brett 
engagemang. Dels måste relevanta personer med direkt påverkan få information på 
ett riktat och tillräckligt sätt. Dels bör hela organisationen involveras genom olika 
former av exempelvis "hastighetsmätare" på centralt placerade skärmar. 
 
Underlag 
Det allra viktigaste för uppföljningsfasen är att bilda underlag för fortsatt arbete. 
Om det ska fungera måste information föras inom organisationen till relevanta 
beslutsfattare. Det är önskvärt att dessa sitter i energiledningsarbetets styrgrupp för 
att säkerställa högsta ledningens engagemang i processen. 
Det räcker inte att bara föra vidare information. Ofta måste en anpassning av data 
ske utifrån ingenjörsmässiga avvägningar. Dessa görs för att avgöra om arbetet är 
på rätt väg och var stora potentialer finns till en ekonomisk beskrivning av resultat, 
möjliga vidare åtgärder och konsekvenser/risker. 
 
Efter 
Uppföljningsfasen tar egentligen aldrig slut men det som binder ihop uppföljning 
med kartläggning är ett systematisk vidareförande av: 
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• oklarheter som bör undersökas vidare. Exempelvis där mätvärden inte kan 
isoleras till relevanta delar och där energianvändning pendlar mycket, 

• högpotentialområden där nyckeltal ligger högt, 
• organisatoriska slutsatser. 

  

 
Energiledning 
Arbete med att effektivisera energianvändningen i ett företag handlar ofta om att 
installera ny och energisnål teknik. Om den nya tekniken skall ge långsiktiga 
besparingar handlar det minst lika mycket om hur företaget organiserar och leder 
det dagliga arbetet med att vidmakthålla gjorda energieffektiviseringar och att 
arbeta för ständig förbättring. Ibland brukar dessa åtgärder betecknas som ”mjuka” 
besparingar. Att organisera, leda och ständigt förbättra detta arbete kan 
sammanfattas i ordet Energiledning. 
 
Information om Miljöbalken 
Miljöbalken ställer krav på att verksamheter ska hushålla med energi samt att i 
första hand använda förnybar energi. Miljöinspektörer från kommunen kontrollerar 
både hälsoaspekter och inomhusklimat men även energianvändning och andra 
miljöaspekter. Kontrollera och följ upp din energianvändning samt åtgärda brister 
för att säkerställa att miljöbalkens krav uppfylls. 
Mer om miljöbalken kan du läsa på Energimyndighetens webplats, du hittar 
direktlänkar till höger på denna sida. 
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Bilaga 4. Text gestaltningsförslag 
 
Gråmarkerade rubriker i gestaltningsförslaget ska placeras in i rutor som går att 
klicka ut för mer info. Mer information om detta och skisser finns under rubrikerna 
5.2.2 Ord förklaras separat och 5.4 Gestaltningsskiss. 
 
  
Tips och råd vid energieffektivisering 
Vid en energikartläggning får du en överblick av energianvändningen i företaget, 
men också råd och tips för att spara energi. Det är nu dags att planera hur du ska 
använda dessa råd för att energieffektivera ditt företag. Nu gäller det att bestämma 
vad som tillsammans ska spara mest energi, vad kostnaden blir och hur arbetet ska 
genomföras.  
 
Här har vi i fem steg samlat våra råd och tips för hur du går vidare från 
energikartläggningen till att planera, genomföra och följa upp din 
energieffektivisering.  
	

1. Vad sparar mest energi? 
Hur mycket energi som kan sparas vid en energieffektivisering beror på vad du 
väljer att göra. Energikartläggningen har gett föreslag på olika åtgärder som kan 
spara energi. Det är nu dags att välja vilka av dessa energibesparande åtgärder 
som är lämpligast att genomföra.  
 
Vissa saker behöver tas hänsyn till vid planeringen. Kombinationen av åtgärder kan 
ibland påverka varandra. Ett byte till lågenergilampor kan kräva mer uppvärmning, 
och bättre isolering kan göra att du behöver se över ventilationen.  
 
Vid en energikartläggning kan miljöfarliga ämnen upptäckts som påverkar 
energieffektiviseringen. Planeringen av arbetet kan därför bli påverkat och även 
kostnaden. En energieffektivisering kan också leda till att nya problem uppstår med 
till exempel fukt. Se därför till att ta hjälp av experter på området.  
 
En energieffektivisering kan behöva ske i en viss ordning, eller inom ett mindre 
område med utvärdering under arbetet. Planera därför i detta steg vad du ska 
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genomföra och i vilken ordning med stöd av informationen från 
energikartläggningen. 
 
Miljöfarliga ämnen  
Miljöfarliga ämnen kan skapa problem vid rivning eller en ombyggnation, det kan 
till exempel vara radon, asbest eller PCB i byggnader. 
 
Mer information om vem som är ansvarig för att hantera miljöfarliga ämnen och 
hur du hanterar miljöfarliga ämnen när du river eller bygger om hittar du hos 
Boverket. Läs mer här.  
 
Du kan också kontakta din kommuns miljökontor eller dess motsvarighet i din 
kommun med frågor om miljöfarligt avfall.  
	

2.  Vad kostar det? 
Innan du kan få ett grepp om kostnaderna för energieffektiviseringen måste du 
besluta hur arbetet ska utföras och ta in offerter för detta. Vid ett större projekt 
behöver du ta ställning till om arbetet ska ske i en utförandeentreprenad eller 
totalentreprenad.  
 
Utförandeentreprenad innebär att ansvaret ligger på dig att sköta projektering och 
konstruktion. Det kan innebära att ansöka om bygglov hos kommunen, ta fram 
ritningar och att samordna leverantörer. Det är också möjligt att ta in en konsult 
som sköter detta, beroende på arbetets storlek.   
 
Vid en totalentreprenad har du endast ett avtal med ett företag som sköter samtliga 
delar.  
 
Var tydlig med vad som ska göras 
Skapa förfrågningsunderlag för att kunna få in offerter från entreprenörer, var så 
tydlig som möjligt i underlaget så att offerterna går att jämföra mot varandra. Det 
är också viktigt att vara tydlig med vilka krav du har. Anlita gärna en konsult som 
hjälper till att ställa de rätta kraven. Det är också möjlighet att specificera i 
förfrågningsunderlaget hur du vill att offerten ska vara uppdelad och vilken 
information som är viktigast. Eftersom målet är att spara energi behöver sådan 
information vara extra tydlig.  
 
När du tagit del av offerterna bör du se över följande innan du väljer leverantör: 

http://www.boverket.se
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• Pris, leveranstrygghet, service, etik och miljö.  
• Gör en känslighetsanalys för att se vad som händer om förutsättningarna 

ändras. 
• Kontrollera företagets referenser för liknande arbeten och att de är 

godkända för F-skatt. Kontrollera också referenserna på den person som 
leverantören skickar. 

• Kontrollera att företaget inte är nära konkurs eller är svartlistat. 
 
När det är dags att teckna ett avtal föreslår vi att ett standardavtal används för att 
minska risken för problem vid upphandling av entreprenör. 
 
Gör en kalkyl  
Sammanställ kostnaderna i en kalkyl där kostnaden ställs mot vilken 
energieffektivisering den ger. Vi rekommenderar en livscykelkostnadskalkyl 
(LCC). Planera också uppföljning och dess kostnad i kalkylen. Det kan behöva 
installeras ny mätutrustning eller tas fram nya rutiner för avläsning, kostnader för 
det behöver du också räkna med i kalkylen.   
 
Läs mer om uppföljning och redovisningsmetoder i del 4 av vår broschyr Minska 
företagets energikostnader nu! Du hittar den här. 
 
 
Standardavtal 
Ett standardavtal är en färdig mall för kontrakt mellan säljare och köpare. De 
underlättar när ni skriver avtal, så att helt nya avtal inte behöver tas fram varje 
gång, och för att öka säkerheten och inte missa några detaljer.  
 
Branschorganisationen Byggandets kontraktskommitté (BKK) har tagit fram en rad 
kontraktsformulär som kan passa väl in vid olika former av ombyggnationer vid en 
energieffektivisering. Läs mer här.  
 
Det kan förekomma egna kontraktsmallar i din bransch så kontakta gärna din 
branschorganisation för mer information.  
	
 
Livscykelkostnad – LCC 
En kalkyl för livscykelkostnad (LCC) ser på kostnader under en investerings hela 
livslängd, och gör att det möjligt att bättre jämföra olika alternativ.  

https://energimyndigheten.a-w2m.se/Home.mvc
http://www.foreningenbkk.org/index.php/produkter/
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I boken Räkna för livet, livscykelkostnad (LCC), från Sverige kommuner och 
landsting kan du läsa mer om hur du gör en LCC-kalkyl. Beställ boken här.  
 
Du kan också läsa mer om LCC hos Upphandlingsmyndigheten.  Läs mer här.  
Hos Belok hittar du webbaserade verktyg för att göra en LCC-kalkyl. Du hittar 
dem här.   
 
 
Känslighetsanalys 
En känslighetsanalys hjälper till att ge en bild av vad som skulle hända om 
förutsättningar förändras, om till exempel räntan eller elpriset höjs eller sänks. Du 
kan läsa mer om vad en känslighetsanalys är hos Upphandlingsmyndigheten. Läs 
mer här.  
 
En känslighetsanalys kan ingå i en LCC-kalkyl eller genomföras för sig.   
 
 
3. Vem gör vad och när? 
Det är nu dags att ta fram en tidsplan för vad som ska genomföras och när, se 
också till att den är realistisk och att den är anpassad efter företaget, personalen 
och årstiderna. 
 
För att genomföra en energieffektivisering krävs både personal och tid. Någon med 
kännedom om företaget bör finnas med under hela arbetet, denna person bör också 
ha både rätt kunskap och möjligheten att själv fatta beslut. Var också tydlig med 
vilka beslut personal kan fatta på egen hand så att arbetet kan löpa smidigt med 
snabba beslut. Frigör tid från övriga uppgifter för sådan personal.  
 
Planera arbetet efter årstiderna eller eventuella högsäsonger i företaget. Planera 
därför till exempel ett byta uppvärmningssystem till sommaren och inte på vintern 
när det behovet är störst.  
 
Projektet kommer inte vara över bara för att det som byggts eller installerats är 
färdigt. Planera därför in så det finns tid, pengar och personal även för uppföljning 
i tidsplanen.  
 
 
 

http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/rakna-for-livet-handbok-for-livscykelkostnadlcc.html
http://www.upphandlingsmyndigheten.se/omraden/lcc/
http://belok.se/verktyg-hjalp/lcc/
http://belok.se/verktyg-hjalp/lcc/
http://www.upphandlingsmyndigheten.se/omraden/lcc/perspektiv/fordjupning/kanslighetsanalys/
http://www.upphandlingsmyndigheten.se/omraden/lcc/perspektiv/fordjupning/kanslighetsanalys/
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Kommunikation 
När projektet har en väl genomförd planering informera alla på företaget om vad 
som ska hända. Det är också viktigt att alla förstår både när detta ska ske men 
också varför. Planera också in möten med de närmast inblandade så ni kan stämma 
av arbetet. Detta kan vara ansvarig personal, entreprenörer och konsulter.  
 
 
4. När arbetet är igång 
När arbetet är beställt utifrån de intagna offerterna och arbetet är igång kan det 
ändå uppstå problem. Det gäller att fortsatt noga följa arbetet och se till att arbetet 
leder till den planerade energieffektiviseringen.  
 
När arbetet kommer igång finns en risk att frågor uppstår om vad som ska göras 
enligt avtalet mellan ditt företag och entreprenören. Se därför till att entreprenörer 
är klara över sitt ansvar och vad de förväntas att leverera. Se också till att personal 
på det egna företaget är informerade om vad som förväntas av dem.  
 
Följ upp tidsplanen under arbetet för att se till allt löper på som planerat. Glöm inte 
bort att fortsätta informera alla inblandade om vad som händer.   
 
När arbetet är över 
För att arbetet ska räknas som godkänt ska alla delar av avtalet vara uppfyllda vid 
en slutbesiktning samt vid genomgång av en slutrapport. Leverantören ska då med 
hjälp av mätningar, beräkningar eller kalkyler kunna visa på hur stor 
energibesparingen blir.  
 
För att energieffektiviseringen inte ska vara gjord i onödan är det viktigt att de 
ansvariga på ditt företag får rätt överlämning och kunskap om hur de sköter ny 
utrustning. Det har visat sig att en energieffektivisering kan neutraliseras över tid 
på grund av brister i personalens kunskap.  
 
 
5. Hur mycket energi sparas? 
För att veta hur mycket energi som sparas krävs uppföljning. Uppföljning innebär 
att mäta energianvändningen men lika viktigt är vad du gör med resultatet av 
mätningen.  
 
Vid en uppföljning av energieffektiviseringen är det möjligt att se om arbetet är på 
rätt väg och vilka ytterligare möjligheter det finns att spara energi. Mätningen är ett 



	

63	

sätt att kontrollera att de nya energibesparande åtgärderna fungerar, men det är 
viktigt att inte bara mäta det område som energieffektiviserats. Mät 
energianvändningen i alla delar av företaget för att kunna se samband i hur energin 
används. Att skapa en struktur för hur mätning ska gå till kan ta tid men är värt 
ansträngningen.  
 
Som vi nämnt tidigare är det också viktigt att det finns personal som har avsatt tid 
för att göra mätningar och som också har rätt kunskap för att kunna se olika 
samband i energianvändningen. Det är när informationen från mätningarna 
analyseras som du kan hitta nya områden att energieffektivisera. Uppföljningen är 
inte ett steg som tar slut utan det bör ständigt fortsätta så att nya områden för 
energieffektivisering kan hittas och arbetet kan börja om på nytt.  
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