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utländska energiexperter

Emil Molander





Välkommen!

Det är så roligt att just du vill förbättra din yrkessvenska och förbereda dig för 
ett arbete inom svensk energibransch!

Om du redan nu jobbar eller praktiserar på något av våra medlemsföretag 
så vet du säkert att förväntningarna på god svenska är hög – både som en 
förutsättning för ett bra samarbete kollegor emellan, men också utifrån 
säkerhetsaspekter. 

Därför vill vi underlätta för dig som inte har svenska som modersmål. Vi vill 
skapa förutsättningar för språkutveckling på våra arbetsplatser runt om i 
landet, lyfta potentialen som finns i arbetsgrupper präglade av mångfald och 
inte minst bidra med verktyg som hjälper dig som nyanländ tekniker eller 
ingenjör i din fortsatta karriär.

Jag hoppas att den här boken kan bli just ett sådant verktyg som underlättar 
ditt inträde i energibranschen. 

Välkommen!
Pernilla Winnhed

vd Energiföretagen Sverige





Så här använder du boken
Energisvenska är till för dig som redan kan mycket svenska, men som behöver 
lära dig det yrkesspecifika språk som används i energibranschen. Mycket 
av det är tekniska begrepp och termer, men till största delen är det faktiskt 
vanliga svenska ord från det allmänna språket som vi alla använder, både på 
jobbet och i vardagslivet.

Boken tar upp kommunikationen i tre yrken: driftledare för elnät, 
distributionselektriker samt drifttekniker för fjärrvärme. Vi kan naturligtvis inte 
ta upp alla ord och uttryck som förekommer i de olika yrkena, men vi har gjort 
ett urval av de vanligaste händelserna och situationerna, och tar upp sådant 
som man behöver kunna läsa, skriva och säga i arbetet. Tänk på att oavsett 
vilket yrke du har inom branschen så innehåller alla kapitel i boken ordförråd 
som är användbart för dig.

Eftersom du kommer att lära dig många nya ord i den här boken är det viktigt 
att du tänker på uttalet, och eftersom flera av orden är långa och sammansatta 
är ordbetoningen extra viktig. För att hjälpa dig med detta sätter vi ett streck 
under långa ljud i ordlistorna. Det står till exempel:

 ett ångkraftverk - 

 en älv -ar  

 ökar   1  

 överför    2a 

Där ser du att i ordet ångkraftverk är det ng och r som ska göras extra långa. Du 
ser också att vi ger grammatisk information till varje ord. Du ser att det heter 
ett ångkraftverk  och inte en. Du ser att ordet inte har någon pluraländelse (-). 
Du ser också att ordet älv heter älvar i plural, att verbet ökar tillhör verbgrupp 1 
och att överför tillhör verbgrupp 2a. Om du är osäker på verbgrupperna kan du 
titta i en grammatikbok.

En annan viktig del i boken är hörförståelse. Det mesta av texten finns inläst 
på www.energiforetagen.se/energisvenska och där finns även ljudet till de 
hörövningar som finns i boken.

Lycka till med studierna, och med ditt arbete i den svenska energibranschen!

Emil Molander





Tack!
Författaren vill tacka all fantastisk personal på Stockholm Exergi, Umeå Energi 
och Jämtkraft som varit delaktiga i projektet, ingen nämnd, ingen glömd. 

Tack för att ni var så vänliga och hjälpsamma och tog emot mig med öppna 
armar när jag kom och ”störde” er i arbetet. Ni har gett mig en ny förståelse och 
uppskattning för det fantastiska jobb ni gör och som många gånger är ”osynligt”. 
Utan er hade samhället inte fungerat så bra som det gör, och den här läroboken 
hade definitivt inte funnits. Tack!

Emil Molander
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Välkommen till energibranschen!

Titta på bilderna och prata med en kurskamrat.
Vad ser du på bilderna? Skriv rätt nummer på listan.

____ vindkraft

____ vattenkraft

____ kärnkraft

Vilka ord associerar du med de olika bilderna? Välj från orden nedan eller 
kom på egna. Några ord kan passa med flera energikällor.

1 2

3 4

5

____ fjärrvärme

____ solkraft

Vad känner du redan till om energiproduktionen i Sverige?

reaktor       turbin       generator       damm       solceller       rotor

elnät       lins       rör       bränsle       avfall       fallhöjd

radioaktivitet



1 A

1 B

1 C
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2 C

Svensk energi i siffror

Enheter och storheter
Para ihop de enheter och storheter som hör ihop.

storhEt 
1. spänning

2. effekt

3. elektrisk ström

4. avstånd

5. höjd

6. andel

7. energi

Testa dig själv
Hur ser elförbrukningen i Sverige ut, tror du? Svara på frågorna i quizzet 
tillsammans med en kurskamrat. Siffrorna kommer från 2017 och 2018.

1. Ungefär många vattenkraftverk finns det i Sverige? 

 

 

2. Hur mycket el produceras i Sverige varje år? 

 

 

3. Hur stor andel av elproduktionen kommer från solkraft? 

 

 

4. Hur stor andel av elproduktionen kommer från kärnkraft? 
 

  EnhEt

a. watt (W)

b. ampère (A)

c. meter över havet (m.ö.h.)

d. volt (V)

e. gigawattimmar (GWh)

f. kilometer (km)

g. procent (%)

a. 180

b. 1 800

c. 18 000

a. 160 TWh

b. 260 TWh

c. 360 TWh

a. 0,25 %

b. 2,5 %

c. 25 %

a. 0,4 %

b. 4 %

c. 40 %

2 A

2 B
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5. Hur många fler vindkraftverk fanns det i Sverige 2018 jämfört med 2010? 

 

 

6. Hur stor del av elförbrukningen står bostäder och fritidshus för? 

 

 

7. Hur stor del av elförbrukningen står industrin för? 

 

 

8. Ungefär hur stor andel av fjärrvärmens bränsle är avfall? 

 

 

9. Hur stor andel av Sveriges elproduktion kommer från fossila bränslen? 

 

 

10. Hur mycket fjärrkyla levereras årligen? 
 
 
 

Kontrollera dina svar i facit. Var det något som överraskade dig eller som var 
extra intressant? Diskutera med en kurskamrat.

a. 200

b. 2 000

c. 20 000

a. 27 %

b. 37 %

c. 47 %

a. 38 %

b. 48 %

c. 58 %

a. 21 %

b. 31 %

c. 41 %

a. 0,1 %

b. 1 %

c. 10 %

a. 116 GWh

b. 1 160 GWh

c. 11 600 GWh


2 C
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4 A

4 B

Uttal av siffror

Många siffror och tal uttalas inte som vi skriver dem.

Vi skriver Vi säger

två  [tfå]

nio  [nie]

tio  [tie]

tjugo  [tjugi]

tjugoett [tjuett]

trettio  [tretti]

fyrtio  [förti]

Ibland sätter vi ihop tal och ord, och då är det viktigt att betona rätt. Hur 
säger man det här?

400-kilovoltsledning   (fyrahundrakilovoltsledning)

130-kilovoltstransformator  (hundratrettiofemkilovoltstransformator)

Lyssna och skriv de tal du hör.

1. ____________________ 

2. ____________________

3. ____________________

4. ____________________

5. ____________________ 

Arbeta tillsammans med en kamrat och täck över varsin kolumn. Säg sedan 
siffrorna. Be din kamrat att skriva ner det du säger och jämför sedan.

Person A

1. 7 022

2. 23 448

3. 110

4. 818 

5. 13 730

V



6. ___________________

7. ___________________

8. ___________________

9. ___________________

10. ___________________

Person B

1. 10 000

2. 4 377

3. 14 001

4. 2 727

5. 655

3 A

3 B
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Produktion och användning av el
Välj ett diagram.  Berätta för en kurskamrat vad du ser. 

I Sverige står vattenkraft för ungefär ... procent av elproduktionen.

... står för ungefär ... procent av elanvändningen.

Diskutera med en kurskamrat.

• Varför produceras så lite el med fossila bränslen i Sverige, tror du?

• Varför produceras inte mer solkraft i Sverige, tror du?

• Varför har vindkraften ökat så mycket nyligen, tror du?

kärnkraft 41 %

vattenkraft 38 %

vindkraft 11 %

värmekraft 10 %

Elproduktion i Sverige 2018

industri 38 %

offentlig förvaltning 30 %

bostäder och fritidshus 27 %

el, gas- och värmeverk 3 %

järnvägar och kollektivtrafik 2 %

Elanvändning i Sverige 2018

solkraft 0,25 %


4 A


4 B




