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Abstract 

 
Syftet med denna uppsats är att, utifrån en kvalitativ ansats, undersöka och beskriva 
hur ett kommunalt miljöprojekt i pedagogiska avseenden arbetar med att förändra 
individers attityder och beteenden. Med utgångspunkt i arbetet i projektet undersöks 
även vad som hindrar och möjliggör en förändring av individers attityder och 
beteenden. Uppsatsen bygger på intervjuer med projektgruppen för det kommunala 
energiprojektet SAMS, intervjuer med personer som har deltagit i en energispartävling 
samt dokument rörande projektet. Den teoretiska bakgrunden utgörs av teori kring 
motivation, lärande och vanor samt kommunikation och olika hinder och möjligheter 
som kan finnas i förändringsarbete. Resultatet visar att projektet arbetar med att 
förändra beteenden och attityder genom en metodik som bygger på tävlingar, feedback 
och jämförelser brukarna emellan. Tävlingarna fungerar som en metod att skapa 
kortsiktiga konsekvenser av beteenden som vanligtvis endast ger långsiktiga 
konsekvenser. Genom metodiken och ett positivt budskap hoppas projektet kunna 
motivera till nya energivanor. För att det ska bli möjligt att ge återkoppling på 
energiförbrukningen används EnergiKollen, ett Internetverktyg som visar hushållets 
energianvändning. Resultatet visar även att vanor utgör ett stort hinder i det 
pedagogiska arbetet med att förändra attityder och beteende, medan fokus på lärande, 
relevanta mål och ett positivt budskap utgör möjligheter. Möjligheterna att använda 
SAMS-strategin i andra typer av miljöarbete ses som goda. 
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1. Inledning 
 
Miljöproblem, klimatförändringar och energislöseri är aktuella frågor som ständigt 
diskuteras ur olika synvinklar. Unga kvinnor med hög motivation, hög utbildning och 
goda kunskaper om miljön är de individer som generellt har ett utvecklat 
miljöengagemang. Dessa personer har också ett högt självförtroende och en tro på att 
individen kan påverka sitt öde (Angelöw & Jonsson 1994). Ovanstående beskrivning 
anser jag stämma väl in på mig, jag är en typisk miljöengagerad individ. Mitt intresse 
för ämnet kommer framförallt från personliga värderingar om att leva på ett etiskt 
försvarbart sätt utan att skada människor, djur och natur. Bakgrunden till mitt intresse 
och mina värderingar finns i att ha vuxit upp med föräldrar som har engagerat sig i 
miljöfrågor, bland annat genom att ha drivit ekologisk grönsaksodling och ett bageri 
som använde sig av obesprutade råvaror. Det finns även för mig som samhällsvetare 
en rättviseaspekt av energislöseriet då västvärlden använder långt mer än sin 
proportionella del av den energi som produceras.  
 
Genom min utbildning inom ”Programmet för Samhällsanalys och 
Välfärdsutveckling” har intresset för arbetet i stat, kommun och landsting väckts. 
Dessa offentliga arenor spelar en viktig roll för varje individ då de har tillgång till 
resurser som lagstiftning, samhällsplanering och opinionsbildning. Strategiskt 
miljöarbete i olika former pågår i Sveriges kommuner, vilka har möjlighet att nå ut till 
medborgare på ett effektivare sätt än exempelvis frivilliga miljöorganisationer. 
Kommunerna har tillgång till många olika kommunikationskanaler och har ofta större 
ekonomiska resurser än andra aktörer.  
 
Urban Dahllöf diskuterar pedagogikens studieobjekt och menar att det handlar om att 
studera ”… systematiskt bedriven påverkan mot socialt relevanta mål med tonvikt vid 
innehåll och metodik i själva processen och dess samspel med förutsättningar och 
resultat.” (Dahllöf, 1992, s. 161). Jag är framförallt intresserad av förändringsarbete 
och de pedagogiska processer som sker i samband med förändring och utveckling. 
Miljöarbete är ett exempel på förändringsarbete då det handlar om att få individer att 
ändra sitt beteende till att bli mer miljövänligt. Ur individens perspektiv är 
förändringar ofta något skrämmande och obehagligt eftersom det hotar tryggheten i det 
välkända och bekanta (Angelöw, 1991). Utmaningen anser jag vara att finna vägar att 
genomföra framgångsrikt förändringsarbete där individerna är motiverade och 
delaktiga, men framförallt positiva till de mål som efterstävas.  
 
I Växjö kommun pågår SAMS, ett miljöprojekt som strävar efter att skapa intresse för 
energifrågan och att minska stadens förbrukning av hushållsel med 5 procent fram till 
maj 2009. Detta projekt fångade mitt intresse då utgångspunkten är att det är möjligt 
att förändra individers attityder till energianvändning och de beteenden i hemmet som 
påverkar energiförbrukningen genom tävlingar, teknik och ett positivt budskap. En 
lyckad strategi som kombinerar beteendeförändring och tekniska hjälpmedel skulle 
kunna vara ett bra sätt att genomföra verkliga förändringar i hushållens 
energianvändning, både i fallet med hushållsel och i andra energianvändningsområden, 
vilket på sikt skulle kunna vara till stor samhällsnytta. 
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1.1 Bakgrund 
 
Ett av de stora miljöproblemen är växthuseffekten som kommer av utsläppen av 
växthusgaser som koldioxid och ozon, dessa gaser kommer i sin tur från förbränning 
av olja och kol som uppstår vid transporter och industriprocesser. Ett annat 
miljöproblem är försurningen som också beror på olje- och kolförbränning (Jahja, 
1998). Även utsläppen från transporter är ett stort problem. För att kunna bromsa den 
negativa utveckling som sker har bland annat Kyotoprotokollet upprättats. Europeiska 
Unionen (EU) har i enlighet med Kyotoprotokollet åtagit sig att minska utsläppen av 
växthusgaser med åtta procent till år 2010 jämfört med 1990-års nivå av utsläpp. Ett 
problem som kan göra det svårt för EU och Sverige att nå målen är den ökande 
energiförbrukningen; energieffektiviseringar och en ökad andel förnybar energi behövs 
för att målen ska kunna nås (www.naturvardsverket.se, 2008-02-23). 
 
Det svenska miljöarbetet strävar efter att skapa en hållbar utveckling. En långsiktigt 
hållbar utveckling innebär bland annat att det i samhället finns en balans mellan de 
naturresurser som förbrukas och vad naturen klarar att återskapa (Jahja, 1998). För att 
kommande generationer inte ska behöva betala för vårt levnadssätt måste uttaget av 
ändliga resurser som olja och kol minimeras och uttaget av förnyelsebara resurser får 
inte vara större än nybildningen. Dessutom behöver utsläppen av ämnen som är svåra 
att bryta ner för naturen upphöra (På grön kvist: boken om miljö och miljöarbete, 
2001). 
 
Den svenska miljöpolitiken formuleras i 16 miljökvalitetsmål. Dessa mål vilar på 
principer om biologisk mångfald, människors hälsa, bevarande av ekosystem och 
kulturvärden samt en effektiv användning av naturresurser. Det finns även omkring 70 
delmål som specificerar åtgärder och tidsramar. Kommuner och länsstyrelser har sedan 
antagit lokala miljömål. Miljömålen ska uppnås med hjälp av olika strategier som 
berör effektivare energianvändning och transporter, giftfria och resurssnåla kretslopp 
samt hushållning med vatten, mark och bebyggelse (Edvardsson, 2006). Agenda 21-
rörelsen är ett handlingsprogram som bygger på frivilliga kommunala initiativ. 
Rörelsen har sin grund i ett FN-dokument som undertecknades vid Riokonferensen 
1992, en internationell toppkonferens om miljö och utveckling. Tillsammans med den 
svenska miljörörelsen och olika kommunala processer för hållbar utveckling har 
Agenda 21-arbete upprättats i alla svenska kommuner (Forsberg, 2002).  
 
Den offentliga sektorn spelar en viktig roll när det gäller att öka kunskapen om 
klimatförändringar och nödvändiga åtgärder, samt när det gäller att skapa engagemang 
bland medborgarna. Kommunerna har till exempel ansvar för fysisk planering, 
energiplanering och kollektivtrafik. Med dessa medel kan kommuner påverka hur 
samhället utformas. Kommuner har även möjlighet att informera och ge 
energirådgivning till medborgarna samt att skapa opinion kring viktiga frågor. 
Tillsammans med lokalt näringsliv och organisationer kan en kommun uppnå resultat 
när det gäller utsläpp och energiförbrukning inom kommunens gränser 
(www.naturvardsverket.se, 2008-02-22). I en kommun är hushållsel till alla invånare 
ett stort användningsområde. All energi påverkar miljön negativt vid utvinning och 
användning, varje individs energianvändning i bostaden påverkar miljön och klimatet 
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globalt. Det betyder också att varje individ kan bidra till minskad miljöpåverkan 
genom medvetna val i sin vardag (www.naturvardsverket.se, 2008-02-24). 
 
Växjö kommun arbetar strategiskt med miljöfrågor. Agenda-21 har ersatts av ett 
kommunalt miljöprogram som är ett styrande dokument antaget av 
kommunfullmäktige. Miljöprogrammet ska inspirera och vägleda företag, invånare, 
myndigheter och organisationer samtidigt som det beaktas vid alla beslut och 
handlingar inom kommunen. Kommunen använder också ett miljöledningssystem. När 
det gäller energiförbrukning finns visionen om ett samhälle fritt från fossilbränslen och 
strävan efter att använda förnyelsebar energi, att använda energi effektivt och att ställa 
om till ett transportsystem som också är fossilbränslefritt. Några av de mål som har 
satts upp för Växjö kommun är att öka cykeltrafiken, öka kollektivresandet och att 
minska fossila koldioxidutsläpp med hälften mellan 1993 och 2010. Elförbrukningen 
har sedan 1993 ökat med 5 procent, men målet är att förbrukningen ska minska med 
minst 20 procent mellan 1993 och 2015. Kommunkoncernen åtar sig i 
miljöprogrammet bland annat att tillhandahålla energirådgivning till invånarna och att 
arbeta opinionsbildande nationellt och internationellt för att minska klimatpåverkan 
(Miljöprogram för Växjö kommun, 2006-05-18).  
 
I kommunen har en hel del åtgärder inom miljöområdet genomförts sedan början av 
1990-talet. Bland dessa kan nämnas en ökad användning av biobränslen, införandet av 
gratis parkering för miljöfordon, utbyggnad av cykelnätet och krav på låg 
energianvändning gällande byggherrar som köper kommunal mark. Individuell 
elmätning, energieffektiva trähus och displayer som visar elförbrukningen för de 
boende är åtgärder som gjorts för en effektivare energianvändning. Växjö kommun har 
fått stor nationell och internationell uppmärksamhet för sitt miljöarbete, och har 
mottagit flera priser samt utnämnts till ”Europas grönaste stad” (www.vaxjo.se, 2008-
03-03). Bland de miljöprojekt som pågår i Växjö finns SAMS, ett miljöprojekt som är 
delfinansierat av Europeiska kommissionen och som är en del av ett större projekt, 
Sesac. Projektet är ett samarbete mellan kommunen, två kommunala bostadsbolag och 
ett kommunalt energibolag. SAMS syftar till att skapa intresse för energifrågan och till 
att minska kommunens hushållselförbrukning med 5 procent fram till maj 2009 
(www.sams.se, 2008-03-03). 
 
 
1.2 Syfte  
 
Syftet med denna studie är att undersöka och beskriva hur ett kommunalt miljöprojekt 
i pedagogiska avseenden arbetar med att förändra individers attityder och beteenden 
samt, med utgångspunkt i arbetet i projektet, vad som hindrar och möjliggör en 
förändring av individers attityder och beteenden.  
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1.3 Frågeställningar 
 
För att belysa syftet valdes följande frågeställningar: 
 

1. Hur arbetar kommunen, i pedagogiska avseenden, inom SAMS-projektet med att 
förändra individers attityder och beteenden?  

 
2. Vilka hinder och möjligheter finns i de pedagogiska processer i SAMS-projektet 

som är avsedda för en förändring av individers attityder och beteenden? 
 
Miljöprojektet studeras som helhet, samtidigt som olika delar studeras för att 
tillsammans bidra till en bild av projektet. Läsning av dokument som rör det aktuella 
projektet samt intervjuer med samtliga medlemmar i projektgruppen förväntas kunna 
bidra till en god bild av arbetet med att förändra individers attityder och beteenden. 
Intervjuer med några hushåll som tidigare har deltagit i en energisparartävling tros 
kunna belysa projektgruppens arbete ytterligare samt bidra till en bild av vilka hinder 
och möjligheter som finns i de pedagogiska processerna. 
 
 
1.4 Definitioner 
 
I denna studie används nedanstående definitioner av följande begrepp: 
 
Attityder: Attityder innebär hur individen ställer sig till något i omgivningen. En 
definition är ”tendensen att avge ett visst värdeomdöme om ett förhållande eller ett 
föremål” (Mabon, 1983, s. 87). 
 
Normer och beteende: Normer är omedvetna eller medvetna förväntningar på 
beteende. I en grupp eller i ett samhälle växer normer fram och skapar regler för vilket 
beteende som förväntas eller accepteras. De individer som följer normerna belönas 
medan avvikare kan drabbas av sociala sanktioner, exempel på sådana sanktioner är 
ogillande eller uteslutande ur gruppen (Bang, 1994). 
 
Förändring och utveckling: Utveckling kan ses som gradvis ökande framsteg och 
förbättring, utveckling sker under lång tid. Förändring är snarare en omvandling som 
innefattar både nya synsätt och ett nytt handlande, och sker ofta i språng snarare än 
kontinuerligt (Parmander, 2005). 
 
 
1.5 Avgränsningar  
 
Studien kommer att fokusera på ett miljöprojekt, SAMS, som utgör ett exempel på 
kommunalt miljöarbete. Tidsmässigt kommer projektet att studeras från 
planeringsstadiet fram till tidpunkten då undersökningen genomförs. Arbetet i 
miljöprojektet samt hinder och möjligheter som kan påverka förändringen av 
individers attityder och beteenden studeras enbart ur ett pedagogiskt perspektiv.  
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2. Teoretiska utgångspunkter  
I detta avsnitt presenteras teori som anses vara relevant för att belysa studiens 
frågeställningar. Under rubriken Motivation presenteras en modell för motivation i 
förändringsarbete. Följande rubrik, Lärande och kunskap, tar upp lärandeprocesser och 
olika typer av kunskap. Under rubriken Att förändra beteenden och attityder finns en 
value-belief-norm teori, en koppling till vanor, kommunikationens roll i förändring 
samt olika hinder och möjligheter som kan förekomma i förändringsarbete. Avsnittet 
avslutas med en presentation av tidigare forskning kring beteende och elanvändning 
som har utgjort grunden för denna studie. 
 
 
2.1 Motivation  
 
För att förstå hur ett projekt arbetar med förändring och vad som hindrar eller 
möjliggör förändringen är det relevant att utgå från individen och dennes 
förändringsvilja. Förändringsviljan likställs ofta med motivation, och antagandet i 
denna studie är att motivationen starkt hänger ihop med elkonsumenternas val och 
handlingar. Motivation kan enligt Bosse Angelöw (1991) ses som en drivkraft för 
individens handlingar, en strävan efter att förverkliga ett mål. Målen kan vara 
övergripande och långsiktiga eller små delmål, och de kan komma inifrån individen 
eller från personer och strukturer i omgivningen. De motiv som ligger bakom en viss 
handling kan både vara omedvetna och medvetna.  
 
Grundsynen i motivationsarbete är att det finns en positiv drivkraft i varje individ, 
människan är till sin natur aktiv, social, konstruktiv och målinriktad. Den konstruktiva 
aspekten innebär att det finns en ständig strävan att vara god mot sig själv och andra, 
och den sociala aspekten innebär att människor vill ha kontakt med andra. Människor 
strävar efter mening i livet, och vill därför ha mål att sikta mot. Slutligen är människor 
aktiva till sin natur, vilket innebär att de uppskattar utveckling och förändring 
(Revstedt, 2002). 
 
Angelöw (1991) har utvecklat en motivationsmodell speciellt för förändringsarbete. 
Enligt denna modell finns det sex olika förutsättningar som bidrar till att förstärka 
förändringsviljan, nämligen:  

- Vilja 
- Delaktighet 
- Tilltro 
- Självförtroende 
- Trygghet  
- Information och kunskap 

Viljan bygger på individens motivation, förståelse för att förändring behövs och en 
handlingsberedskap. För att skapa denna vilja krävs tilltro från omgivningen, yttre 
förväntningar spelar en mycket stor roll när det gäller människors beteende. Steget är 
inte långt från omgivningens tilltro till individens självförtroende – genom framgång 
och små positiva resultat kan tron på den egna förmågan öka vilket också höjer 
motivationen. Självkänslan hänger ihop med behovet av utveckling. Grundsynen i 
motivationsarbete som Per Revstedt (2002) tar upp stärker denna syn på vikten av en 
positiv människosyn.  
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Både trygghet och otrygghet kan fungera som drivkrafter, men för att kunna använda 
den otrygghet som människor ofta upplever vid förändringar förutsätts ändå en 
grundtrygghet hos individen. För att förändringsviljan och motivationen ska hållas vid 
liv ända tills förändringen är genomförd är det viktigt med realistiska, konkreta mål 
som när de uppnås fungerar som mått på framgång. Det är också viktigt att information 
och kunskap om förutsättningar och konkreta mål förmedlas för att motivera alla 
inblandade, vilket i sin tur gör att det är viktigt med en fungerande kommunikation. En 
av slutsatserna är att delaktighet underlättar alla typer av förändringar. Toppstyrda 
eller representativa modeller fungerar i vissa fall, men om motivationen och intresset 
för förändringen ska uppstå och bibehållas är delaktighet att föredra (Angelöw, 1991). 
 
Olika typer av incitament kan användas för att frammana ett visst beteende för att öka 
motivationen, som i sin tur kan leda till en förändring av beteenden. För att ge någon 
effekt bör incitamentet vara så stort att individen uppfattar det som viktigt och 
överväger att ändra sitt beteende. Det bör också vara trovärdigt och anpassas så att 
inga hinder föreligger. Det bästa är om det önskade beteendet sammanfaller med 
individens egenintresse. Målgruppen behöver även veta att incitamentet existerar och 
vilket beteende som krävs för att nå belöningen, i denna fas kan information vara 
meningsfull. För att systemet ska fungera på sikt behövs utvärdering och ständig 
kontroll av hur effektivt det fungerar. I vissa fall kan incitament få motsatt verkan, 
exempelvis om individen känner sig begränsad i sin handlingsfrihet av en åtgärd som 
var tänkt att fungera som en morot, men som uppfattas som en bestraffning (Gardner 
& Stern, 1996). 
 
 
2.2 Lärande och kunskap 
 
När individers beteende och attityder förändras har ett lärande av något slag skett. I 
denna studie är lärande centralt då förändringsarbete inriktat på beteende- och 
attitydförändring studeras. Lärande kan enligt Knud Illeris (2007) omfatta olika 
processer. Betydelsen av begreppet kan vara vilket resultat en läroprocess ger, i det 
fallet handlar lärande om en förändring. Begreppet kan också syfta på de psykiska 
läroprocesser som sker hos individen, eller de samspelsprocesser som sker mellan 
individen och omgivningen. Utgångspunkten är ofta att människor är medvetna om 
vad de lär sig, men det finns också lärande som inte går att sätta ord på eller förklara. 
Författaren har gett en vid definition av begreppet lärande: ”Lärande är varje process 
som hos levande organismer leder till en varaktig kapacitetsförändring som inte bara 
beror på glömska, biologisk mognad eller åldrande.” (a.a., s. 13). 
 
Allt lärande är beroende av två processer, dels de psykologiska processerna och dels 
samspelet med omgivningen - allt lärande är situerat lärande. När individen tillägnar 
sig något nytt är det också nödvändigt att det finns en drivkraft, det vill säga vilja och 
motivation. Mycket lärande sker på ett informellt sätt när individen inte är inställd på 
att lära sig något. Detta vardagslärande uppkommer då individen måste hantera 
intrycken från omvärlden. Några utmärkande drag för vuxnas lärande är att de lär sig 
sådant som de upplever som meningsfullt, medan de inte är benägna att lära sig det de 
själva saknar intresse för (Illeris, 2007). 
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Lärande kräver två delar; något som lärs och någon som lär sig. Det innehåll som finns 
i läroprocessen är exempelvis kunskap, färdigheter, attityder och förståelse (Illeris, 
2007). Ytinriktad kunskap, även kallad kvantitativ kunskap, bygger på tanken om att 
kunskap är lösa delar som förmedlas via överföring. Dessa delar läggs till de redan 
förvärvade kunskaperna så att individen får en allt längre lista av kunskaper (Hedin & 
Svensson, 1997). Djupkunskap innebär istället en kvalitativ kunskap som har en egen 
mening och bygger på förståelse. Den pedagogiska processen sätts igång av individens 
egen nyfikenhet och engagemang, och resultatet blir en reflekterad kunskap (Maltén, 
1997). Att lära något nytt kan ses som en förändring av beteendet, vilket kan innebära 
att veta mer än tidigare, att kunna utföra nya saker eller att tänka och känna 
annorlunda. Att bilda vanor genom att upprepade gånger utföra samma handlingar är 
en form av passiv inlärning. Aktiv inlärning kan ske genom försök och misstag eller 
genom insikt (Bolstad, 1998).  
 
 
2.3 Att förändra beteenden och attityder 
 
2.3.1 Value-belief-norm teorin 
Studiens fokus på beteenden och attityder gör att teori kring dessa begrepp anses 
relevant. Ett sätt att se på förhållandet mellan beteende och attityder presenteras av 
Paul C. Stern (2000) i artikeln Toward a Coherent Theory of Environmentally 
Significant Behavior, i form av en teori som kallas ”value-belief-norm theory”. Teorin 
baseras på värdeteori, normaktiveringsteori och det nya miljöparadigmet som innebär 
att mänskligt beteende och miljöproblem ses som nära sammankopplade. Innebörden i 
normaktiveringsteorin är att när en individ tror att vissa omständigheter utgör hot mot 
andra, och att det egna beteendet kan förhindra negativa konsekvenser, aktiveras 
moralnormer vilket leder till ett altruistiskt beteende.  
 
Value-belief-norm teorin presenteras som en orsakskedja bestående av följande fem 
variabler: personliga värden, det nya miljöparadigmet, medvetenhet om skadliga 
konsekvenser, tillskrivande till eget ansvar och personliga normer om miljövänligt 
agerande.  

1. Olika typer av värden leder till en ekologisk världssyn i enlighet med 
det nya miljöparadigmet. Värdena kan exempelvis vara altruistiska 
eller egoistiska. 

2. Synen på miljön leder till en medvetenhet om att miljöskadande 
beteende kan få konsekvenser för sådant som värderas som viktigt. 

3. Medvetenheten leder till en upplevd förmåga att personligen kunna 
minska hotet. 

4. Den upplevda förmågan ger en känsla av plikt och ansvar att agera 
miljövänligt. 

5. Ansvarskänslan leder till olika typer av miljövänliga beteenden. 
Varje variabel påverkar nästa, och kan också påverka variabler längre fram i 
orsakskedjan. Det är nödvändigt att förstå individers motiv för handlande för att kunna 
förstå och förändra miljöskadande beteenden. Värden och tro påverkas av yttre 
faktorer som vetenskap, publicerade fakta och retoriken kring miljöproblem. 
Författaren tillägger också att individens avsikt att agera miljövänligt endast är en av 
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de faktorer som påverkar beteendet. Även inkomst, vanor, okunskap om miljöfaror och 
många andra faktorer påverkar vilket beteende individen väljer (Stern, 2000). 
 
 
2.3.2 Förändring kopplat till vanor 
Studiens fokus på förändringar ger ett intresse i att förstå begreppets praktiska 
innebörd. Förändringar kräver både att individen lär sig något nytt och många gånger 
samtidigt överger gamla invanda beteenden. Det är inte alltid tillräckligt att förändra 
attityder för att nå en önskvärd beteendeförändring, som är en process i flera faser 
enligt nedan:  

1. Aktivering 
2. Eget handlingsmönster 
3. Alternativa lösningar 
4. Beteendeplanering 
5. Prövning 
6. Utvärdering av beteendet 
7. Nytt beteende 

Den första fasen är aktivering, exempelvis kan information om en viss miljöfara 
aktivera förändringen. Ett hinder i denna fas är redan etablerade vanor. Nästa fas är att 
individens eget handlingsmönster uppmärksammas, vilket underlättas av konkret 
information om miljökonsekvenser. Fas nummer tre handlar om att finna alternativa 
lösningar, vilket förutsätter att alternativ finns tillgängliga. Dock kan en negativ 
inställning till existerande alternativ utgöra hinder. I nästa fas planeras det nya 
beteendet vilket kan förenklas genom instruktioner och försvåras av bristfälliga 
kunskaper. Därefter prövas det nya beteendet, utvärderas och kan sedan bli en 
etablerad vana. Utvärderingen påverkas av positiv feedback (Biel, 1999). 
 
Vardagligt beteende beror ofta på situationen, därför kan beteendepåverkan underlättas 
av att de vardagliga situationerna förändras. Det är också en fördel om individen 
förstår konsekvenserna av ett visst handlande, ofta är konsekvenserna långsiktiga och 
svåra att förknippa med ett visst beteende. För att nå en förändring kan det vara bättre 
att använda sig av positiva konsekvenser av ett önskat beteende än av negativa 
konsekvenser som en bestraffning av ett oönskat beteende, vilket exempelvis sker i de 
fall då lagstiftning används. Genom positiva konsekvenser kan individen uppleva sin 
egen beteendeförändring som positiv. Bestraffningar och fördömanden tenderar istället 
att leda till att individen upplever beteendeförändringen som påtvingad och ofrivillig 
(Sjödén, 1999). 
 
 
2.3.3 Förändring kopplat till kommunikation 
I denna uppsats är studieobjektet ett projekt där lärande utgör en förutsättning för att 
nå resultat. I ett sådant projekt krävs också en god kommunikation med mottagarna av 
projektet eftersom kommunikation är en förutsättning för individens lärande och 
motivation att delta. Den modell för attityd- och beteendeförändringar som förklaras 
nedan innehåller följande faktorer: 
 

- Målsättningar 
- Målgrupp 
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- Förändringsagent 
- Förändringsstrategier 
- Kommunikationskanaler 
- Påverkansagenter 

För att kunna genomföra en förändring krävs det ett tydligt mål. Det är viktigt att 
målsättningar är positiva och motiverande för att väcka individens intresse. De bör 
också vara förståeliga, praktiska och realistiska för att vara möjliga att uppnå, och 
mätbara för att ge möjlighet att ge feedback. Det finns olika strategier som kan 
användas för förändring, en teknisk strategi innebär att tekniska hjälpmedel finns i 
fokus. En ekonomisk strategi bygger på lagstiftning och styrmedel. Den 
socialpsykologiska strategin baseras på hur beteenden och attityder kan förändras 
genom kunskap. Det är en fördel om det finns flera olika förändringsaktörer som kan 
samarbeta för att nå uppställda mål. Målgruppen för förändringen bör också involveras 
så mycket som möjligt för att förändringen ska bli genomförbar (Angelöw & Jonsson, 
1994). 
 
August Bolstad (1998) förklarar kommunikation som en process med en sändare, en 
mottagare och ett budskap. Mottagaren spelar störst roll i överföringen av fakta, 
förståelse eller insikt, både sändaren och budskapet blir betydelselöst om inte 
mottagaren verkligen tar emot budskapet. Det är vanligt att sändaren informerar och 
förklarar något, för att sedan tro att kommunikation har skett. Det finns dock ingen 
garanti för att mottagaren har lyssnat, läst, sett eller förstått det sända budskapet. 
Målgruppen blir ytterst viktig vid kommunikation då budskapet måste sändas i en 
kanal och på ett sätt som personerna i målgruppen förstår och är intresserade av. 
 
En kommunikationskanal som kan användas och ofta används för att nå ut till många 
är masskommunikation, exempelvis broschyrutskick. Som enda kanal har 
masskommunikation dock liten inverkan på individers beteende. Direktreklam, 
telefonsamtal och annan selektiv kommunikation kan användas för att rikta ett budskap 
till en viss grupp. Hur stor verkan budskapet får beror på mottagarens motivation och 
förförståelse (Angelöw & Jonsson, 1994). Roger Säljö (1999) skriver att information 
ofta ses som det medel som ska användas för att påverka människors beteende. 
Informationskampanjer har dock ofta ganska liten effekt vilket kan förklaras med att 
budskap inte kan överföras på ett så enkelt sätt. Sändaren och mottagaren delar inte 
alltid samma förförståelse och värderingar och mottagaren kan uppfatta ett visst 
beteende som rationellt, sett utifrån sin horisont. 
 
Ytterligare en faktor som bör tas med i beräknande när det gäller att förändra beteende 
och attityder är påverkansagenter. Dessa är de personer och grupper som påverkar en 
individ under socialisationen, exempelvis familj, vänner, massmedia, arbetsplats och 
skola. Socialisation sker under hela livet och gör att individen kan fungera som social 
varelse med andra och i samhället. Människor påverkas också systematiskt av 
påverkansagenter när de personliga värderingarna kring en viss fråga utvecklas 
(Angelöw & Jonsson, 1994). 
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2.3.4 Möjligheter och hinder i förändringsarbete 
Det kommunala miljöarbetet som studeras i denna uppsats är ett exempel på 
förändringsarbete. I allt förändringsarbete kan hinder föreligga, samtidigt som det 
finns möjligheter att genomföra en lyckad förändring. Nedan presenteras några 
aspekter och faktorer som kan hindra eller möjliggöra en förändring av beteende och 
attityder. 
 
Samhälleliga styrmedel som information, lagar, regler, ekonomiska styrmedel och 
fysisk planering kan användas för att motivera individer till miljövänligt handlande. 
Information till medborgare bygger på frivillighet hos individen och är därför ett 
långsamt sätt att förändra. Lagar och regler är tvingande och kräver en omedelbar 
anpassning av medborgarna vilket ger en snabb förändring. Dock kan attityderna 
snarare bli negativa till sådana förändringar vilket försvårar utvecklingen. Detsamma 
gäller ekonomiska styrmedel som påskyndar förändring, men som inte alltid har 
acceptans bland medborgarna. Samhällsplanering kan både användas för att underlätta 
ett visst beteende och för att hindra ett visst beteende. Ofta används flera av dessa 
styrmedel samtidigt för att nå större resultat. Risken är att styrmedlen motverkar 
varandra, exempelvis om en informationskampanj om kollektivåkning inträffar 
samtidigt som busspriserna höjs (Lindén, 2001). 
 
Individens motiv utgör en grund för handlingar, och motiven beror i sin tur på behov, 
förväntningar och värden. I denna process kan det finnas hinder eller förutsättningar 
som försvårar eller underlättar miljövänliga beteenden. Dessa hinder kan vara 
individuella, samhälleliga eller miljömässiga. Exempel på individuella hinder är 
motivationsbrist, tidsbrist, ekonomiska skäl, vanor och bekvämlighet. Samhälleliga 
hinder kan vara bristande lagstiftning, dåliga möjligheter att genomföra miljövänliga 
beteenden som till exempel källsortering, massmedias fokus eller samhällsvärderingar 
som innebär att konsumtion är det viktigaste eller att naturen ska exploateras 
(Angelöw & Jonsson, 1994).  
 
En grundläggande förutsättning för att en individ verkligen ska vilja förändra sitt 
beteende är insikt om hur allvarligt miljöproblemet faktiskt är. Ett sätt att försäkra sig 
om detta är att informera och sprida kunskap om miljöproblem, samtidigt är 
skrämseltaktik inte särskilt effektivt då individer gärna avvisar sådan information för 
att undvika ångest. Om informationen däremot följs av tänkbara alternativ och 
lösningar kan det ge bättre resultat. Miljöpassiva personer uppfattar ofta sitt 
handlingsutrymme som litet, om individen tror att beteendet är betydelselöst för miljön 
minskar sannolikheten att denne väljer ett miljövänligt beteende. Detta synsätt kan 
förändras med hjälp av olika belöningssystem som visar att det finns en anledning att 
agera miljövänligt. De ekonomiska hinder som föreligger på en individuell nivå och 
avsaknad av miljövänliga alternativ kan vändas till en förutsättning genom information 
om långsiktig ekonomisk vinning och skapandet av miljövänliga alternativ (Angelöw 
& Jonsson, 1994). 
 
Per-Olow Sjödén (1999) skriver att verbala eller skriftliga meddelanden kan användas 
för att förändra beteende, exempel på detta kan vara broschyrer, TV, annonser eller 
demonstrationer. Dessa bör, för att ha någon verkan, identifiera ett specifikt oönskat 
beteende och presentera ett alternativ. De bör även formuleras så att individens 
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handlingsfrihet kan anses opåverkad och budskapet ska finnas i anslutning till en 
möjlighet att faktiskt genomföra det önskade beteendet. Om det finns en kortsiktig 
positiv konsekvens ökar sannolikheten att budskapet ska få någon effekt. En annan 
metod är utbildning eller information för att öka miljömedvetandet. Genom att lägga 
en kunskapsgrund ökar möjligheterna att lyckas med ett program eller liknande. Det är 
viktigt att ett önskat beteende ger positiva konsekvenser och att ett oönskat beteende 
ger negativa konsekvenser.  
 
 
2.4 Tidigare forskning kring energianvändning och beteende 
 
Det finns en hel del forskning om hushållens energiförbrukning kopplat till beteende. 
Anna-Lisa Lindén (2004) har i sin forskning funnit att Europas och Sveriges invånare 
är miljömedvetna i stor utsträckning. Över 90 procent av svenskarna tycker att 
miljöproblemen är viktiga. Det har dock visat sig att det inte är en självklarhet att 
denna medvetenhet avspeglas i beteendet.  
 
De hushåll som är medvetna om miljöproblemen och oroade av utvecklingen hindras 
av osäkerhet och okunskap om vad som kan göras i hemmet. Som exempel släcker 
många hushåll lampor eller använder lock på grytorna, men det saknas ofta kunskaper 
om hur hushållsel kan sparas genom användandet av stand-by funktioner på apparater 
och kokning i vattenkokare. Bostadsföretagen har ofta en tilltro till 
envägskommunikation och en uppfattning om att hushållen slösar med energi. 
Hushållen i sin tur ser myndigheter som mer pålitliga avsändare än energiföretagen när 
det kommer till information om att spara el, eftersom energiföretagen samtidigt säljer 
el (Carlsson-Kanyama, Lindén & Eriksson, 2003). 
 
Karin Skill (2006) har i sin licentiatavhandling funnit att både de som är 
miljömedvetna och de som inte är det handlar ungefär lika miljövänligt eller 
miljöskadande. Det finns en implementeringsklyfta mellan vision och praktik, och 
exempel på resurser som krävs för att överbrygga denna klyfta är information, kunskap 
och feedback. Även Annika Nordlund (2002) har i sin doktorsavhandling kommit fram 
till att attityder, vanor och tron på den egna förmågan påverkar det miljöskadande 
beteendet. De hinder som finns behöver elimineras för att miljöskadande vanor ska 
kunna brytas. I en valsituation måste medvetenheten hos individen öka, och genom att 
erbjuda bättre alternativ eller öka kostnader för miljöskadande beteenden kan vanor 
påverkas och förändras. 
 
Jämfört med hushållselförbrukning kan minskad bilåkning vara ännu svårare att 
åstadkomma. Det bör dock finnas vissa likheter mellan områdena då båda handlar om 
beteende kopplat till miljöproblem, vilket gör att avhandlingen Att färdas som man lär 
är relevant. Denna koppling återkommer i den här uppsatsens diskussion. Petra Krantz 
Lindgren (2001) finner i sin doktorsavhandling att livsstilen är ett viktigt begrepp när 
det kommer till bilåkning. Att hushålla med el kräver en förändring, men att avstå från 
bilåkning kräver en livsstilsändring. I denna energifråga är människor i stor 
utsträckning redan medvetna, men de vill eller kan inte avstå från bilen. Det finns 
också en uppfattning om att det inte är det egna bilåkandet som bidrar till 
miljöförstöringen, utan bilismen i ett större perspektiv. För att kunna påverka bilister 
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behövs infrastrukturella möjligheter att resa med andra transportmedel samt 
information om miljöpåverkan. Endast information har dock liten betydelse. I 
avhandlingen nås även slutsatsen att de miljöföreställningar som individer har, har i 
praktiken större effekt på resor till och från arbetet än på resor i fritidssammanhang. 
 
ELAN är ett forskningsprogram som verkar för att öka kunskapen om samspelet 
mellan människors beteende, värderingar och energianvändning. Programmet 
finansieras av Energimyndigheten, Formas samt olika energibolag. Inom ELAN-
programmet har en rad rapporter skrivits angående energiförbrukning i hushåll. I 
Bättre energiräkningar och effektivisering konstateras att mer detaljerade elräkningar 
ger resultat, även om det är svårt att slå fast exakt hur stor förändringen blir. Kunderna 
blir även de mer nöjda. Metoder som har använts för att minska elförbrukningen är att 
visa kunder jämförelser mellan olika månader, jämförelser med andra hushåll och 
spartips för just den hushållstyp elräkningen gäller. Det är enligt rapporten 
betydelsefullt att informera och att mäta den faktiska förbrukningen istället för en 
preliminär förbrukning (www.elanprogram.nu, 2008-02-20). 
 
I en annan rapport inom ELAN dras slutsatsen att information om elanvändning måste 
vara konkret och knuten till vardagliga sammanhang för att hushållen ska kunna dra 
någon nytta av den. Elanvändningen kan exempelvis visualiseras i teknisk utrustning 
som visar energiförbrukningen (Ellegård & Widén, 2006). När det gäller forskning om 
kommunikation inom energiområdet har en översikt av kunskapsområdet gjorts inom 
ELAN-programmet. Författarna finner att det ofta är sändarens perspektiv som gäller 
vid information till kunderna – vad organisationen vill förmedla istället för vad 
kunderna vill veta (Lindstedt & Mårdsjö Blume, 2006).  
 
De faktorer som påverkar hushållens energiförbrukning är ofta sådana som vanligtvis 
inte förknippas med energifrågor. 21 trender inom området presenteras i en 
omvärldsanalys inom ELAN-programmet, däribland förändrade levnadsvanor, nya 
elektriska apparater, ökad upplevelsejakt och datorisering. Fem svenska universitet 
forskar idag kring energi och beteende inom ELAN-programmet. I en sammanställning 
av deras forskningsresultat finns bland annat vanor och livsstil som förklaringar till 
ökad energiförbrukning. Trots att apparaterna drar allt mindre energi ökar 
förbrukningen då människor skaffar alltfler elektriska hushållsapparater, tvättar sina 
kläder oftare och slösar med energi i hemmet (www.elanprogram.nu, 2008-02-20). 
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3. Metod  
I detta avsnitt lyfts metodologiska aspekter av studien såsom ansats, val av metod och 
urval. Tillvägagångssättet för insamling av empiri i form av intervjuer och dokument, 
samt bearbetning av densamma presenteras sedan. Efter en värdering av studien där 
begreppen trovärdighet och äkthet tas upp följer en diskussion kring de etiska 
överväganden som har gjorts i studien. Metoden avslutas med metodkritik. 
 
 
3.1 Ansats  
 
Studien har en kvalitativ ansats och den vetenskapliga förankringen bygger på de 
hermeneutiska tankarna om att förstå den mänskliga existensen. I studien söks 
förståelse av en viss företeelse snarare än förståelse för densamma. Forskaren har i en 
studie med hermeneutiska utgångspunkter den egna förförståelsen med sig och är 
därför alltid subjektiv (Hartman, 2004). Uppsatsförfattaren har utifrån sin egen 
förförståelse försökt att skapa förståelse av den studerade företeelsen genom 
dokumentläsning och intervjuer.  
 
Kvalitativ forskning är mer inriktad på processer och innebörd än på mätning av 
verkligheten, vilket ofta är fokus i kvantitativ forskning. Målet för den kvalitativa 
forskningen är istället att förstå och beskriva (Merriam, 1994). Den aktuella 
undersökningen var kvalitativ då den styrdes av problemformuleringen utan att någon 
hypotes formulerades, och syftade till att undersöka och beskriva ett visst miljöprojekt. 
Metoden var deduktiv då teorin utgjorde grunden för insamlingen av empiri. Enligt 
Sharan B Merriam (1994) startar induktiv forskning med ett insamlande av data som 
sedan genererar en ny teori, medan deduktiv forskning prövar redan existerande 
teorier. 
 
 
3.2 Val av metod 
 
Fallstudien var den metod som ansågs passa bäst för undersökningen. I en fallstudie 
kan en speciell företeelse undersökas, exempelvis en förändring eller ett nytt arbetssätt. 
I den aktuella studien undersöktes både ett nytt sätt att arbeta med miljöproblem och 
en förändring av individers attityder och beteende. Projektet är en speciell företeelse 
som undersöktes på flera olika sätt; med hjälp av intervjuer med projektgruppen, 
intervjuer med projektets mottagare samt med hjälp av dokument som rör projektet.  
 
Merriam (1994) skriver att fallstudien är lämplig för att skapa förståelse av dynamiken 
bakom ett visst program. En fallstudie av ett pedagogiskt program kan utveckla 
kunskapen inom området och ge en holistisk bild. För att öka förståelsen av hur 
förändringen implementeras ska olika egenskaper och processer som finns i fallstudien 
belysas, vilket stämmer väl med tillvägagångssättet i den aktuella studien. Fallstudien 
kan vara beskrivande, förklarande eller explorativ/undersökande (Backman, 1998). 
Denna studie var deskriptiv då den undersökte och beskrev ett projekt.  
 
För att besvara studiens frågeställningar valdes dokumentläsning och intervjuer. I en 
fallstudie kan intervjuer användas för att utveckla kunskap om en specifik institution 
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eller företeelse, i detta fall ett projekt, för att fallet sedan ska kunna användas för att 
belysa mer generella fenomen (Kvale, 1997). Observationer uteslöts då en observation 
av hushållens beteende gällande användningen av hushållsel skulle vara möjlig, men 
troligen inte ge någon rättvisande bild. Om forskaren befinner sig i hemmet för att 
studera elanvändningen är risken överhängande att hushållets medlemmar beter sig på 
ett sådant sätt som de tror att de förväntas. Observationer av projektgruppens arbete 
valdes också bort då mötesanteckningar fanns i dokumentform. Arbetet i projektet 
befann sig under tiden för studien i den inledande fasen vilket även gjorde att det 
saknades praktiska exempel att observera. För att beskriva hur projektet arbetar med 
att förändra individers attityder och beteende användes istället intervjuer med samtliga 
i projektgruppen. 
 
I en fallstudie som studerar en viss företeelse ur flera olika aspekter skulle det också ha 
varit tänkbart att använda enkäter. En enkät kunde ha delats ut till samtliga hushåll 
som deltog i tävlingen för att ge en allmän bild av hur projektet upplevdes. Istället 
valdes enbart intervjuer för att ge en bild av projektgruppens arbete och några av 
mottagarnas individuella upplevelser. Den kunskap som kunde nås genom några 
intervjuer med möjlighet till följdfrågor ansågs mer värdefull än den kunskap som 
kunde nås genom en enkät, som skulle ha blivit mer övergripande och ytlig. 
Undersökningens tidsbegränsning och storleksbegränsning gjorde att fokus hamnade 
på den metod som ansågs passa bäst för att besvara frågeställningarna istället för att 
använda samtliga tänkbara metoder.  
 
 
3.3 Urval 
 
Urval kan vara slumpmässiga eller strategiska. Vid en fallstudie med ett litet antal 
enheter som ska studeras och analyseras kan det vara att föredra att använda ett 
strategiskt urval (Teorell & Svensson, 2007). Conny Svenning (2003) skriver även att 
det i en kvalitativ studie alltid handlar om ett selektivt urval. När ett fall för en 
fallstudie har valts ut är det lämpligt att använda ett målinriktat urval så att studien kan 
bidra till så mycket lärande som möjligt. Utifrån en beskrivning av vilka kriterier som 
krävs för att en individ ska passa i urvalet letas personer upp. Ett annat sätt är att göra 
ett heltäckande urval där samtliga individer ingår i undersökningen (Merriam, 1994). 
 
Undersökningen hade två olika intervjugrupper – den första gruppen består av samtliga 
medlemmar i projektgruppen, fem personer. I denna grupp valdes alltså en 
totalundersökning, dels för att kunna ge en så bred bild som möjligt av arbetet i 
projektet och dels för att det var praktiskt möjligt då gruppen endast bestod av fem 
personer. En månad före intervjun kontaktades projektgruppen av projektledaren som 
berättade att en student skulle höra av sig angående en undersökning. Sedan 
kontaktades de av uppsatsförfattaren via mail för att boka tid och plats. De 
informerades om att intervjun beräknades ta mellan en halvtimme och en timme. Via 
mail samtyckte projektgruppens deltagare också till användandet av bandspelare samt 
användandet av kommunens och projektets namn i uppsatsen.  
 
Den andra gruppen valdes för att spegla projektgruppens arbete med attityd- och 
beteendeförändring. 69 hushåll deltog hösten 2007 i en tävling där målet var att under 
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tre veckor spara hushållsel, varm- och kallvatten. Bland dessa hushåll fanns det 32 
stycken som nådde målet på en minskning med minst 5 procent. Av dessa sparade 17 
hushåll mer än 10 procent, de överträffade alltså projektgruppens förväntningar. Det 
strategiska urvalet gjordes genom att personer ur den senare gruppen intervjuades. 
Dessa personer var av någon anledning motiverade att minska sin energiförbrukning 
och ansågs därför vara mest intressanta för studien. Med hjälp av deras erfarenheter 
troddes undersökningen kunna visa tendenser till vad som motiverar individer till att 
spara energi och agera miljövänligt.  
 
Ett alternativ hade kunnat vara att välja några intervjupersoner från varje grupp i 
tävlingen, eller enbart de som inte hade sparat någon energi alls för att upptäcka 
individuella hinder. Istället valdes de som lyckades bäst för att fokusera på 
möjligheterna i projektet, och för att kunna förstå de individuella motiven till 
energisparande. Antalet, fem intervjuer, berodde helt på uppsatsens begränsade 
tidsperspektiv och storlek.  Bland de 17 hushåll som lyckats bäst valdes fem hushåll 
slumpmässigt ut av bostadsbolaget som hade tillgång till deras uppgifter. Efter att 
bostadsbolaget hade ringt till hushållen för att be om tillåtelse att lämna ut deras 
telefonnummer ringdes de upp av uppsatsförfattaren och informerades om studien. Tid 
och plats för intervjuer bokades. Under telefonsamtalen togs även frågan om 
bandspelare och konfidentiell behandling av uppgifter upp. 
 
 
3.4 Dokumentstudier 
 
Dokument finns ofta producerade och tillgängliga i projekt och offentlig verksamhet. 
Dessa kan utgöra en användbar informationskälla, ofta kan dokument vara lätta att få 
tag på jämfört med den information som samlas in med hjälp av intervjuer, enkäter 
eller observationer. Dokumenten har producerats helt utan tanke på den studie i vilken 
de sedan kan användas, men kan fungera bra som empirisk grund i en kvalitativ 
fallstudie (Merriam, 1994). De dokument som användes i denna studie var 
mötesprotokoll från projektgruppens möten, pressmeddelanden, projektets hemsida 
och den skriftliga planeringen för projektets olika delar. Dessa användes dels som en 
del i uppsatsens empiri och dels tillsammans med teorin som utgångspunkt för 
intervjuguiderna. Projektledaren delade med sig av dokumenten via mail efter att ha 
fått frågan. 
 
 
3.5 Intervjuer 
 
Vid utformningen av intervjuerna fanns två ställningstaganden att göra, graden av 
standardisering och graden av strukturering. En helt standardiserad intervju består av 
ett antal frågor som ställs i samma ordning till varje intervjuperson. Motsatsen är en 
intervju där intervjuaren ställer frågor efterhand som inte är planerade i förväg. En helt 
strukturerad intervju består av frågor med fasta svarsalternativ, vilket ger respondenten 
väldigt lite utrymme att svara inom. En helt ostrukturerad intervju ger istället 
intervjupersonen möjlighet att svara på ett utförligt och fritt sätt (Patel & Davidson, 
1994). Semistrukturerade intervjuer som byggde på en intervjuguide indelad i olika 
teman med en del nedskrivna frågor och möjligheter till följdfrågor användes i denna 
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studie. Detta val gjordes för att få en god struktur, samtidigt som det uppfattades som 
viktigt att nya frågor eller aspekter som kom upp under intervjuerna kunde tas med. 
Frågorna utgjorde grunden för intervjuerna, men användes i olika utsträckning och i 
olika ordning beroende på intervjusituationen. 
 
En intervju delas med fördel in i olika teman eftersom det ger en bra struktur även i 
svaren, det vill säga i det material som sedan ska analyseras (Bell, 2006). Detta 
tillvägagångssätt användes då två olika intervjuguider skapades. Intervjuguiden för 
projektgruppen (se bilaga A) utformades utifrån lästa dokument samt uppsatsens 
frågeställningar och teoridel med syftet att ge en god bild av hur projektet arbetar med 
att förändra individers attityder och beteenden. Intervjuguiden för hushållen (se bilaga 
B) konstruerades efter att intervjuerna med projektgruppen hade genomförts för att de 
senare intervjuerna skulle kunna kopplas så tydligt som möjligt till arbetet i projektet. 
Det resultat som framkom vid intervjuerna med projektgruppen, samt vid läsning av 
dokument, utgjorde tillsammans med teorin grunden till den andra intervjuguiden.  
 
Ljudinspelning kan fungera som ett hjälpmedel vid intervjuer som gör att intervjuaren 
kan fokusera på respondenten och som även ger möjlighet till kodning i efterhand. 
Självklart behövs samtycke av intervjupersonerna för att kunna använda bandspelare 
(Bell, 2006). Bandspelare användes vid samtliga intervjuer med projektgruppen för att 
ingen information skulle gå till spillo, efter samtycke som inhämtades vid den första 
kontakten. Bland hushållen fanns en respondent som helst inte ville ha en bandspelare 
med i intervjusituationen. Detta respekterades och den intervjun genomfördes med 
enbart anteckningar som stöd. Tre intervjuer med hushållen genomfördes på 
universitetsbiblioteket, två genomfördes i respondenternas hem. Var intervjun skulle 
ske avgjordes helt och hållet av dem själva. Intervjuerna med projektgruppen skedde 
på deras respektive kontor för att så mycket som möjligt underlätta praktiskt för 
respondenterna.  
 
  
3.6 Bearbetning av data 
 
De dokument som användes som empiri, och tillsammans med teorin som grund till 
intervjuguiderna, lästes och sammanfattades. Den information som användes från 
dokument och hemsida återgavs i sammanfattad form i uppsatsens empiridel, för att 
tillsammans med intervjusvaren utgöra grunden för en analys. Projektgruppens 
deltagare gav sitt samtycke till att kommunens och projektets namn används i 
uppsatsen, trots att detta innebär att de som intervjupersoner blir identifierbara. Dock 
sågs ingen anledning till att redovisa intervjupersonernas namn, då det inte skulle fylla 
någon funktion i studien eller i uppsatsen. Intervjupersonerna gavs fingerade namn för 
att kunna användas i resultattexten på ett sätt som underlättar för läsaren. Namnen 
valdes utifrån bokstäverna A, B, C, D, och E efter den ordning som intervjuerna 
skedde. Intervjupersonerna från hushållen gavs också fingerade namn för att underlätta 
för läsaren. Namnen valdes utifrån bokstäverna F, G, H, I, och J efter den ordning som 
intervjuerna skedde. Samtliga intervjuer transkriberades. En sammanfattning av den 
intervju som gjordes utan bandspelare skrevs ned direkt efter intervjun för att så lite 
information som möjligt skulle gå till spillo. Utifrån det transkriberade eller 
sammanfattade textmaterialet ordnades intervjusvaren efter olika teman. Olika åsikter i 
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en fråga eller överensstämmelse i en fråga sammanfogades för att skapa en bild av 
projektgruppens och hushållens upplevelser och tankar. I intervjuguiden lyftes olika 
teman bildade utifrån teorin fram, dessa teman var budskap, metodik, 
individperspektiv, kommunikation, tävling samt möjligheter och hinder. Dessa 
utgjorde även strukturen i uppsatsens resultatavsnitt. Tyngdpunkten på olika teman i 
resultatet samt ordningen valdes utifrån de intervjusvar som lämnats. Resultatet sattes 
sedan in i en teoretisk ram i uppsatsens analysdel. 
 
 
3.7 Trovärdighet och äkthet  
  
Kopplingen mellan teori och empiri, det vill säga att studien mäter vad den avser att 
mäta kallas för validitet (Svenning, 2003). Mätning är ofta något som passar i en 
kvantitativ studie, medan det tenderar att saknar relevans i en kvalitativ som inte har 
ett siffermässigt resultat. Det kan anses som problematiskt att använda begrepp som 
inte överensstämmer med den kvalitativa forskningens tillvägagångssätt, det finns 
därför alternativa kriterier för att bedöma validiteten och reliabiliteten i en kvalitativ 
studie; Alan Bryman (2002) tar upp begreppen trovärdighet och äkthet.  
 
 
3.7.1 Äkthet  
Äktheten handlar om vilka konsekvenser forskningen ger, till exempel om 
undersökningen hjälper personer att förstå sin egen och andras situation samt om den 
bidragit till att öka deras möjligheter att förändra densamma. Dessa aspekter har inte 
tagits under övervägande i den aktuella studien, då det inte rör sig om någon form av 
aktionsforskning. Däremot handlar äkthet även om att ge en rättvis bild av de 
uppfattningar som finns i undersökningsgruppen (Bryman, 2002), något som har varit 
en strävan under arbetets gång. I denna undersökning anses det vara tillräckligt att en 
rättvis bild av intervjupersonernas uppfattningar har getts. 
 
 
3.7.2 Tillförlitlighet 
Trovärdigheten består av kriterierna tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och 
möjligheten att styrka och konfirmera. Tillförlitlighet kan ses som en motsvarighet till 
intern validitet (Bryman, 2002).  Intern validitet handlar om delarna i studien, varje del 
behöver uppnå validitet för att helheten ska kunna göra det (Svenning, 2003). När det 
gäller mål och syfte bör redovisningen stämma med syftet för att ge en deskriptiv 
validitet (Svensson & Starrin, 1996). Steinar Kvale (1997) påpekar även att validitet är 
viktigt i alla stadier av en undersökning. Vid planeringen handlar det om etiska 
överväganden och under intervjuer om kvaliteten på intervjuandet. Forskaren kan även 
överväga om rapporten är en tillräcklig och passande redogörelse för resultatet.  
 
För att uppfylla kriteriet tillförlitlighet menar Bryman (2002) att forskningen ska ha 
följt de regler som finns samt att de personer som deltar i studien har tagit del av 
resultaten och bekräftat dem. Det kan dock vara problematiskt för respondenter att 
validera en forskares analys då texten riktar sig till forskarvärlden och kan vara 
svårbegriplig. I denna studie skickades inte resultatet till deltagarna för godkännande, 
dock fanns en överensstämmelse mellan dokumentens innehåll och de intervjusvar 

 17 
 



som lämnades av medlemmarna i projektgruppen. Dokumentens innehåll bekräftades 
med hjälp av intervjuerna samtidigt som det utvecklades och fylldes på med personliga 
åsikter och tankar från projektgruppen. Etiska överväganden har gjort i stor 
utsträckning vilket diskuteras under kommande rubrik. Kvaliteten på intervjuerna är 
svår att bedöma i efterhand, men för att kunna följa rekommendationer för intervjuer 
användes en relativt utförlig intervjuguide som hjälpmedel. Sammanfattningsvis har 
tillförlitligheten gynnats av de olika datainsamlingsmetoderna, men missgynnats av det 
faktum att intervjupersonerna inte har bekräftat resultatets innehåll. 
 
 
3.7.3 Överförbarhet 
Begreppet överförbarhet handlar om att kvalitativ forskning syftar till att studera en 
liten grupp på djupet, snarare än att skapa en bredd i undersökningen. Det viktigaste är 
därför att göra redogörelser och beskrivningar som gör att andra kan bedöma om 
resultaten kan överföras till andra miljöer eller situationer (Bryman, 2002). Begreppet 
kan sägas motsvara extern validitet som rör studien som helhet och om det är möjligt 
att generalisera resultaten till hela populationen (Svenning, 2003). Studien kommer 
inte att generaliseras till andra grupper eller situationer av uppsatsförfattaren, om andra 
finner resultaten överförbara eller ej är upp till deras bedömning. Överförbarheten i 
studien anses vara uppfylld i tillräckligt hög grad för att ge studien trovärdighet.  
 
 
3.7.4 Pålitlighet 
Pålitlighet är det kriterium i trovärdigheten som motsvarar reliabilitet. Om 
undersökningen genomförs på nytt - skulle resultatet bli detsamma eller har 
undersökningen påverkats av slumpmässiga eller tillfälliga omständigheter? Bryman 
(2002) menar att det i kvalitativ forskning kan vara svårt att uppnå extern reliabilitet då 
det aldrig går att skapa samma sociala miljö två gånger. Människors beteenden är 
också föränderliga vilket ytterligare försvårar den externa reliabiliteten (Merriam, 
1994). För att kunna bedöma en undersöknings pålitlighet krävs en fullständig 
redogörelse av forskningsprocessen och dess faser. Forskaren bör noggrant redogöra 
för urval, datainsamling, analysmetod och tillvägagångssätt för att andra ska kunna 
bedöma om resultatet är pålitligt (Bryman, 2002). I denna studie anses beskrivningen 
av tillvägagångssätt, val och motiv vara tillräcklig för att uppfylla kriteriet pålitlighet.  
 
 
3.7.5 Möjlighet att styrka och konfirmera 
Det fjärde kriteriet, möjligheten att styrka och konfirmera, innebär att forskaren visar 
att värderingar inte medvetet har påverkat undersökningen och slutsatserna. Det finns 
aldrig en möjlighet att vara helt objektiv, speciellt inte i kvalitativ forskning, men med 
denna vetskap kan forskaren ändå förhålla sig på ett trovärdigt sätt till sin egen 
förförståelse (Bryman, 2002). Detta kriterium är svårt att bevisa då förförståelsen alltid 
påverkar forskaren på olika sätt, dock har detta problem funnits med i tankarna i 
forskningsprocess och resultat. Att studien inte strävar efter objektivitet tas också upp i 
uppsatsens ansats. Sammanfattningsvis finns det vissa trovärdighetsproblem i studien, 
men överlag anses kriterierna vara uppfyllda i någon utsträckning. 
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3.8 Etiska överväganden  
 
Enligt Vetenskapsrådet finns fyra etiska grundkrav som bör övervägas och följas i 
forskning. Informationskravet handlar om att de som deltar i en studie ska vara 
medvetna om syftet, om att deras deltagande är helt frivilligt och vilken deras roll är. 
Senast innan intervjuerna genomförs ska deltagarna få denna information skriftligen 
eller muntligen. Samtyckeskravet innebär att deltagarna i studien lämnar sitt samtycke 
till att delta och informeras om att de när som helst kan avbryta sin medverkan. 
Konfidentialitetskravet handlar om att personuppgifter ska hanteras på ett sätt som gör 
att obehöriga inte kommer åt dem, speciellt viktigt är det om det finns etiskt känsliga 
uppgifter. Det fjärde kravet är nyttjandekravet som innebär att de uppgifter som 
samlats in enbart får användas i forskningssyfte (Vetenskapsrådet, 2002).  
 
Samtliga krav togs under övervägande i planeringen av undersökningen. I kontakten 
inför samtliga intervjuer och i samband med intervjuerna nämndes att uppgifterna 
behandlas konfidentiellt och vad detta innebär. Intervjupersonerna gjordes också 
medvetna om att deltagandet var helt frivilligt och kunde avbrytas om de önskade. De 
intervjuer som gjordes med samtliga i projektgruppen förbereddes deltagarna på 
genom att projektledaren kontaktade dem och berättade om undersökningen. Eftersom 
projektmedlemmarna blir möjliga att identifiera om kommunen nämns vid namn 
tillfrågades varje person om användandet av projektets och kommunens namn i texten. 
Projektgruppen arbetar med ett offentligt projekt i en offentlig verksamhet, men det 
ansågs ändå vara väldigt viktigt med deras medgivande innan beslutet fattades. Då 
projektgruppen gavs fingerade namn i studien framgår det inte av texten vem som har 
lämnat vilka intervjusvar, vilket minskar risken för identifiering. Projektgruppens 
deltagare såg det inte som problematiskt att vara synliga i uppsatsen, men 
uppsatsförfattaren såg ingen anledning till att läsaren skulle kunna urskilja deras 
respektive utsagor. Före intervjun tillfrågades samtliga i projektgruppen om hur de såg 
på användandet av en bandspelare i intervjusituationen. Alla gav sitt samtycke. 
 
Den andra intervjugruppen bestod av fem hushåll som tidigare hade sparat energi i en 
tävling inom projektet. Dessa personer kontaktades först av bostadsbolagets 
representant i projektet som bad om tillåtelse att lämna deras telefonnummer till 
uppsatsförfattaren. Sedan ringdes de upp och en presentation av studien och syftet med 
intervjun gavs. Det skulle kunna vara ett etiskt problem att det finns en mellanhand i 
kontakten med urvalsgruppen, men eftersom denna representant endast frågade om 
tillstånd om att ge ut nummer borde det inte ha utgjort någon press på 
intervjupersonerna att delta. De hade också möjlighet att tacka nej när de kontaktades 
av uppsatsförfattaren. Även denna grupp fick frågan om hur de såg på användandet av 
en bandspelare i intervjusituationen. Fyra personer gav sitt samtycke och en ställde sig 
negativ till användandet av ljudinspelning. Kommunen och projektet namngavs i 
rapporten vilket gör att det inte är omöjligt att identifiera bostadsområdet där tävlingen 
har skett. Dock går det att skydda intervjupersonernas identitet i rapporten. En person 
på bostadsbolaget vet vilka fem som har tillfrågats för deltagande i intervjun vilket kan 
vara problematiskt, men denna person vet inte vem som har avgett vilka svar. Personen 
är också medveten om vikten av att information om deltagarna inte sprids. 
Intervjupersonerna var medvetna om denna situation då de tog ställning till huruvida 
de ville delta i undersökningen. 
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3.9 Metodkritik 
 
Nackdelen med en fallstudie kan vara att det är svårt att generalisera utifrån ett enda 
fall, men samtidigt är det en metod som kan ge en ensam forskare möjlighet att studera 
en viss företeelse mer ingående (Bell, 2006). Denna studie syftar till att finna den 
pedagogiska aspekten av arbetet i ett miljöprojekt, de pedagogiska tankarna skulle 
sedan kunna användas för att förstå andra projekt eller andra typer av miljöarbete. 
Fallstudien är dock inte i första hand till för att generalisera. Det finns istället en fördel 
i att fördjupa kunskapen om ett visst fall för att få en tät, ingående beskrivning. 
 
Då endast några olika metoder används för insamling av empiri, istället för samtliga 
tänkbara metoder, finns det en viss osäkerhet i frågan om denna studie är en fallstudie 
eller inte. Det finns dock faktorer som pekar på att studien ändå kan anses vara en 
fallstudie. Undersökningen rörde en speciell företeelse i form av ett förändringsarbete 
som även kan ses som ett nytt arbetssätt. Avgränsningarna stämmer med 
avgränsningarna för en typisk fallstudie och mer än en metod användes för insamling 
av empiri. 
 
Urvalet av intervjupersoner, tillvägagångssättet samt de etiska övervägandena som 
gjordes inför och i samband med undersökningen kan anses vara en styrka i uppsatsens 
metod. En svaghet kan dock vara att vissa intervjufrågor ställda till hushållen kan ha 
varit sådana att intervjupersonerna svarade på det sätt som de trodde att de 
förväntades. Detta problem gäller främst frågor om vikten av att bidra till en bättre 
miljö och frågor om vad intervjupersonerna själva gör för att minska sin 
energiförbrukning. Det är möjligt att intervjupersonerna upplevde att intervjuaren var i 
överläge kunskapsmässigt i samtalen om miljöfrågor. Det är även möjligt att 
intervjupersonerna från hushållen kände att de förväntades kunna, veta och tycka på ett 
visst sätt om miljöfrågor då det kan anses lämpligt eller politiskt korrekt att värna om 
miljön. En intervju genomfördes utan bandspelare på intervjupersonens begäran. Detta 
val ses som korrekt ur ett etiskt perspektiv, men bidrar till en mindre fyllig återgivning 
av intervjun. En del information gick förlorad även då anteckningar fördes och 
intervjun sammanfattades direkt efteråt. 
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4. Resultat  
I resultatet presenteras det resultat som framkom i intervjuerna med fem personer i 
projektgruppen och fem personer från hushåll i Växjö som har deltagit i en 
energisparartävling. Även information som har inhämtats från dokument som rör 
projektet presenteras. I återgivandet av intervjusvar benämns projektgruppens 
medlemmar Adam, Beatrice, Carina, Daniel och Emil. Intervjupersonerna från 
hushållen benämns Frida, Gustav, Hanna, Ida och Johan. Avsnittet avslutas med en 
sammanfattning av resultatet. 
 
 
4.1 Projektets mål och målgrupp 
 
De roller som projektgruppen använder sig av är projektledare, 
marknadsföringsansvarig, intressentansvarig, PR- och mediaansvarig samt 
informationsansvarig. Samtliga i projektgruppen har deltagit i planeringen och 
utformandet av projektet som pågår till maj 2009. 
 
Målet med projektet är enligt projektets egen hemsidan att minska Växjös hushålls 
elenergiförbrukning med 5 procent fram till maj 2009 samt att göra energifrågan 
enklare, roligare och intressant för alla (www.sams.se, 2008-04-01). Projektgruppen 
ser båda målen som lika relevanta, att göra energifrågan mer lättillgänglig är minst lika 
viktigt som att åstadkomma en besparing av energi. Målgruppen är samtliga hushåll i 
Växjö stad, intressentansvarig nämner dock att en del hushåll inte kommer att synas i 
mätningarna då de inte har individuella elräkningar. Enligt Beatrice har projektgruppen 
pratat om att kunna nå 70 % av målgruppen, hon tror själv att det är högt räknat. 
Daniel anser att 30-40 % skulle ses som väldigt bra. Om projektet når sina mål är 
tanken att Växjö ska användas som ett exempel på lyckat energisparande nationellt och 
internationellt. 
 
 
4.2 Budskap  
 
Enligt samtliga i projektgruppen är det av stor vikt att skapa en känsla av delaktighet 
bland stadens invånare för att kunna motivera till en minskad energiförbrukning. Att 
Växjö har utsetts till ”Europas grönaste stad” används enligt projektgruppen som ett 
sätt att skapa en känsla av gemenskap bland Växjöborna. Varje individ är en del av 
något större - genom att spara lite hushållsel kan alla göra en liten skillnad, som 
tillsammans ger en stor förändring. 
 

Att få dem uppmärksamma på vad det är de förbrukar. Och 
i längden att de kan förändra sin förbrukning, men det 
viktigaste är att få dem intresserade. (Carina) 

 
Den känsla som projektgruppen vill skapa är att individen själv faktiskt vill göra något, 
inte för att det finns en regel eller en känsla av tvång, utan för att det känns bra och 
viktigt. Denna tanke finns i Figur 4:1 som visar hur förändringen är tänkt att förflyttas 
från den första mot den fjärde punkten (Araby & Dalbo: Föregångare inom 
energiarbetet, 2008-02-12). 
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Figur 4:1 SAMS strategi mot hållbart beteende 

 
 

Källa: Araby & Dalbo: Föregångare inom energiarbetet, 2008-02-12. 
 
 
Tanken är att varje individ ska vilja påverka, vara intresserad och motiverad och agera 
utifrån sin egen, inre drivkraft.  
 

Det är inte någon som ska stå och säga till dig att nu ska 
du göra så här för att det är bra, utan man ska själv känna 
att det här är något jag vill göra. (Beatrice) 

 
Intervjupersonerna från hushållen har hört talas om att Växjö blivit utsett till Europas 
grönaste stad. Frida säger att hon blev imponerad när hon hörde det, medan Johan inte 
förstår hur kommunen kunde vinna då de inte verkar vara mer miljömedvetna än andra 
kommuner. Hanna såg en koppling mellan utnämningen och displayerna i 
lägenheterna. 
 

Jag tänkte på de här mätarna man har i lägenheterna, att 
det kanske bidrar till att människor tänker lite mer på hur 
man använder värme, vatten och el.(Hanna) 

 
Projektets namn SAMS finns med i alla sammanhang där projektet syns. 
Projektgruppens medlemmar har delade åsikter kring huruvida detta namn är det bästa 
för projektet. Några anser att det är en nackdel att namnet saknar koppling till miljö 
och energi, några anser att det är ett strategiskt val. Genom att välja ett namn som inte 
är knutet till miljö och energi kan intresset väckas för vad SAMS egentligen betyder. 
Enligt Daniel är det inte så mycket namnet i sig som är viktigt, utan att det finns en 
identifikation just till SAMS. I senare skeden skulle namnet SAMS kunna användas i 
aktiviteter kring matinköp, bilåkande eller annan miljöpåverkan, och den strategi som 
används i det aktuella projektet skulle då ses som SAMS-strategin. Att namnet liknar 
en förkortning kan också vara en fördel då bokstäverna kan användas för att skapa 
olika kombinationer. Ett förslag som diskuterats är ”Smarta Använder Mindre Ström”. 
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Frida är den enda av intervjupersonerna från hushållen som känner igen namnet 
SAMS. Hon vet dock inte vad projektet handlar om, utan tycker enbart att namnet 
klingar bekant. Tre av dem har inte hört talas om projektet, medan Gustav känner till 
projektets innehåll men inte namnet. 
 
Samtliga i projektgruppen tror att något resultat kommer att finnas efter projektet, även 
om elförbrukningen kanske inte minskar med så mycket som 5 procent. Daniel menar 
att även 1 procents skillnad är ett bra resultat jämfört med andra energisparprojekt. Det 
viktiga anses ändå vara att väcka människors intresse. Även utan en kampanj som 
SAMS-projektet skulle elanvändningen kunna minska något, tror Beatrice. Det talas 
mycket om klimat och om miljöfrågor vilket kan påverka människor. 
 
 
4.3 Projektets metodik 
 
Genom hela projektet finns några centrala punkter som är tänkta att alltid utgöra 
grunden för arbetet. Bostadsbolagen och energibolaget har tillsammans utvecklat en 
metodik som bygger på dessa punkter: 

- Kunskap om effektiva besparingsstrategier 
- Feedback och vägledning 
- Jämförelser brukarna emellan 
- Mer information om energisparande till de brukare som söker det 
- Rekommendationer/möjligheter att köpa energieffektiv utrustning 
- Lyckade mätningar visas på räkningen 
- Brukarna engageras i enklare aktiviteter för att uppnå önskvärt beteende 

Utgångspunkten för projektets metodik är den modell som användes i höstens tävling i 
att spara energi. Metodiken bygger också på tanken om att brukare vill känna att de har 
kontroll och kan göra sina egna val. Målet är att förändra individers målbild genom att 
de blir mer intresserade av energianvändning och därför minskar förbrukningen 
(Magnusson, 2007-01-25).  
 
 
4.3.1 Grunden i projektets metodik 
De 69 lägenheter som deltog i höstens tävling i att spara energi finns i tre hus där varje 
hushåll har en display på vilken elförbrukningen visas. För de boende som flyttade in i 
juli 2006 i dessa lägenheter har nedan följande strategi använts, övriga boende har tagit 
del av samma information i ett senare skede (Magnusson, 2007-01-25). Modellen 
utvecklades enligt projektledaren för att användas i lägenheter, men tanken fanns från 
början att modellen skulle kunna användas i större skala. 
 
Lägenheterna annonserades ut som energieffektiva. När de boende sökte lägenhet 
informerades de om möjligheterna i boendet och hur de själva kan påverka 
månadsutgifterna med hjälp av det individuella mätsystemet. De informerades också 
om att byggnaderna har en hög energiprofil och om att de själva betalar el, varmvatten 
och kallvatten. Vid kontraktskrivningen informerades de boende ytterligare en gång 
om ovanstående. Vid inflyttningen gavs de boende en enkel uppgift för att de skulle 
förstå energiförbrukningen bättre. På en display i lägenheten uppmanades de att ta en 
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skön dusch och sedan läsa av förbrukningen på displayen. De instruerades även i hur 
den månatliga användningen kan avläsas på displayen. 
 
Efter tre veckor, då de boende hade kommit tillrätta i sin nya bostad, mottog de 
information om den hjälp som finns tillgänglig och vilken information som skulle 
komma framöver. De fick ett telefonnummer att använda vid eventuella frågor. Efter 
två månader gavs information i form av en broschyr med tips om smart 
energiförbrukning. Efter tre månader genomfördes en undersökning för att bättre förstå 
de boendes åsikter kring energisparande. De boende fick sedan skriftlig information 
om undersökningens resultat som var att de flesta var positiva till displayen och 
mätsystemet. Resultatet presenterades även i trapphusen på en affisch för att informera 
de boende och skapa diskussioner bland dem och deras besökare.  
 
Nästa steg var att informera om klimatförändring och mänskligt beteende samt om hur 
alla både påverkas av klimatförändringar och själva kan påverka. Denna broschyr 
uppmärksammade också det arbete som gjorts i Växjö angående miljö och klimat. 
Efter åtta månader började displayen användas för att sända meddelanden på max 200 
bokstäver till de boende varje fredag. De utgörs av olika tips för hur man spara energi, 
och de boende gjordes redan från början medvetna om att detta skulle ske (Magnusson, 
2007-01-25). 
 
En tanke kring metodiken som lyfts av intressentansvarig är att hushållen själva ska 
söka upp information om hur de ska gå tillväga för att vinna tävlingen – det vill säga 
hur de ska gå tillväga för att spara el i hemmet. När de själva är intresserade av att 
spara el ska informationen finnas tillgänglig för dem som vill använda den.  
 

Om vi skulle dela ut energispartips i detta skede är det 
kanske inte så många som bryr sig om det, men om det är 
en tävling så blir det nog mer intressant. (Adam) 

 
Han anser också, liksom andra i projektgruppen, att det är viktigt att inte komma med 
pekpinnar. Ofta kan folk gå i försvarsställning när det gäller miljöfrågor, därför 
försöker detta projekt istället att gå in med ett positivt budskap och positiv feedback.  
 
 
4.3.2 Tävling som ett pedagogiskt redskap 
Enligt projektgruppen är det ovanligt att tävla i att spara el, men det kan bli ett nytt sätt 
att minska elanvändningen. Daniel menar att det finns en tävlingsinstinkt i människan 
som inte har utnyttjats i energisammanhang. Tävlingarna är de viktigaste momenten i 
projektet. De kommer att vara korta för att intresset inte ska svalna innan tävlingstiden 
är slut. Feedback får invånarna genom EnergiKollen, ett verktyg som innebär att de 
boende kan logga in på energibolagets hemsida och se sin förbrukning. På ett enkelt 
och pedagogiskt sätt presenteras energianvändningen för en vald tid, brukaren kan se 
sin förbrukning dag för dag och därmed se om den ökar eller minskar. Feedback är en 
viktig del i metodiken. Beatrice påpekar att det inte är en som har sparat mest som 
belönas, utan många som har sparat lite, alla insatser har betydelse. Priserna sprids ut 
för att många ska bli stimulerade.  
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Under 2008 kan människor tävla mot varandra eller i lag, tävlingarna kommer att 
anordnas med hjälp av EnergiKollen. Budskapet är att alla vinner på att miljön blir 
bättre, individen själv tjänar på det och hela området kan vinna priser. Beatrice 
påpekar att det är viktigt att se sin egen förbrukning. 
 

Det är en intressant tanke att när man mäter något, när 
man börjar kvantifiera, då blir det plötsligt intressant. 
Man kan relatera och förhålla sig till det. När man inte vet 
något alls så kan det vara svårare att göra något.              
(Beatrice) 

 
En tävling har redan genomförts, nämligen den tävling vars deltagare har utgjort den 
ena urvalsgruppen i denna undersökning. Mellan den 19/11 och den 7/12 2007 pågick 
Energimästerskapet i tre bostadshus som uppmuntrades att hushålla med energi. 
Vinnaren belönades med en exklusiv vattenkokare, och övriga som sparat en viss 
procent energi belönades med biobiljetter. På liknande sätt ska en rad olika tävlingar 
anordnas under det närmsta året. Samtliga intervjupersoner från hushållen deltog i 
tävlingen, och visste om att det skulle vara en tävling. Fyra av intervjupersonerna 
tyckte att det var en bra idé när de hörde talas om tävlingen, medan Gustav varken 
kände sig positiv eller negativ. 
 

Jag tänkte att det är en bra idé att få folk att tänka efter. 
Lite mer. Sen är det ju alltid kul om man lyckas vinna 
något, samtidigt som det är bra för miljön också. (Hanna)  

 
Hanna tänkte lite extra på att spara energi under tävlingen. Hon bytte också sina 
glödlampor mot lågenergilampor. Ida, Gustav och Johan gjorde inget ovanligt under 
tävlingsperioden, de tror att det måste ha varit en slump att förbrukningen minskade 
just den perioden. Ida var till exempel bortrest en vecka. Gustav påpekar att det var en 
mild månad vilket kan ha bidragit till att energikostnaden minskade. Frida säger att hon 
gillar att ha stearinljus tända på vintern, och att hon har tunna gardiner och en ljus 
lägenhet vilket gör att hon inte behöver använda så mycket belysning. Julbelysningen 
stängde hon av på nätterna och när hon inte var hemma. 
 

Det blev nog mer så faktiskt. Vi gick inte in för att vinna 
sådär jättehårt. Utan det var naturligt. (Frida) 

 
Det var många hushåll som inte sparade någon energi alls under tävlingsperioden. 
Intervjupersonerna från hushållen tror att det kan ha med bekvämlighet och vanor att 
göra. Johan säger att det kan vara svårt att sänka förbrukningen för dem som redan är 
duktiga på att spara energi. 
 

Jag tror att det finns många unga i det här kvarteret, och 
de är nog redan ganska medvetna. Jag tror inte att det blir 
några stora, drastiska förändringar. (Johan)  
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Att påverka beteende och attityder till miljö och energi är målet för projektets insatser. 
Daniel i projektgruppen ser ett samband mellan de båda begreppen attityder och 
beteende. 
 

När de tävlar tvingas de ändra på sitt beteende, och det 
tror jag på längre sikt kan påverka attityderna… Tävlingen 
i sig ser jag inget självändamål i, alltså exakt hur mycket 
energi som sparas, utan tävlingen är ett pedagogiskt 
verktyg för att människor ska förstå hur enkelt det är att 
påverka sin egen energianvändning. (Daniel) 

 
Några i projektgruppen tror att nya beteenden kanske kan göra att människor även blir 
mer medvetna gällande andra miljöfrågor. Carina hoppas att nya beteenden som 
uppkommer i samband med tävlingarna ska kunna bli en vana för tillräckligt många, så 
att det blir en effekt i staden. Även Emil tror att små insatser som att byta till 
lågenergilampor eller att stänga av apparater kan hänga kvar när tävlingarna är slut. 
Den ekonomiska aspekten av att spara el tror inte någon i projektgruppen har särskilt 
stor betydelse för en minskad elanvändning. Istället är det EnergiKollen som utgör ett 
verktyg för att uppnå resultat i projektet, då projektgruppen tror att det är en 
medvetenhet kring förbrukningen som behövs. Tillsammans med EnergiKollen kan 
dock ekonomiska skäl vara en bidragande orsak till att människor förändrar sitt 
beteende. Tävlingsmomentet i sig tros vara det som lockar mest för stunden. 
 
Emil nämner hyresrabatter som ett pris som kan locka många. De priser som ska 
fungera som lockbete i tävlingarna får enligt Daniel inte vara saker som kopplas direkt 
till energisparande, exempelvis lågenergilampor. Då finns risken att enbart de som 
redan är engagerade och intresserade lockas. Istället ska priserna vara saker som alla 
kan ha glädje av, som biobiljetter.  
 

Det finns en risk att man bara får med sig de som redan är 
jätteintresserade, men vi vill ha med oss hela världen!     
(Daniel) 

 
De priser som deltagarna i tävlingen kunde vinna var biobiljetter och en vattenkokare. 
Ida och Hanna tycker att biobiljetterna var ett bra pris som många kan ha glädje av. 
Även Frida var nöjd med sitt pris. Johan och Gustav tror att priserna är för små för att 
verkligen motivera till energisparande. 
 

Det är väl schysst att få en biobiljett men det var inte direkt 
så att vi satsade. Det är väl helt okej. Tyvärr tror jag inte 
att en biobiljett är tillräckligt för att folk ska bli 
motiverade. (Gustav) 

 
Som förslag på priser säger Johan och Hanna att reducerad hyra skulle kunna locka 
många. Ida tycker att en cykel eller ett busskort skulle vara bra priser, hon tror att det är 
bra om det finns en miljökoppling i priset. Johan tycker att det kan ordnas fler tävlingar, 
fast under en lite längre period så att skillnaderna i förbrukningen syns tydligare. Han 
tycker att de som sparade kunde vinna biobiljetter varje månad, och att det skulle finnas 
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ett större pris i slutet av tävlingen för att hålla intresset uppe. Gustav tror dock att priset 
inte ska vara för stort. 
 

Grejen är att då kanske folk inte sparar energi för att 
spara energi, utan för att vinna priset. De kanske skiter i 
det när tävlingen är slut och då blir det ingen 
beteendeförändring. (Gustav) 

 
De som redan är duktiga på att hushålla med sin energi kommer inte heller att vara de 
som vinner tävlingarna, det är svårare för dem att visa en skillnad i 
energiförbrukningen från en månad till en annan. Daniel från projektgruppen menar 
att detta projekt först och främst vänder sig till den stora grupp som hittills inte har 
gjort särskilt mycket för att påverka miljön. Alla reaktioner på tävlingarna eller på 
projektet anses värdefulla – tävlingsfusk eller arga insändare visar att människor 
åtminstone har reagerat. 
 
Inte någon bland intervjupersonerna från hushållen har pratat med andra i huset om 
tävlingen, eller hört att det har pratats. Samtliga säger att de inte känner sina grannar 
och varken pratar om tävling, display eller något annat med dem. 
  
4
En av de vägar som SAMS-projektet har val

.3.3 Det goda exemplet: Araby och Dalbo 
t för att minska Växjös elanvändning med 

aniel tror att det finns en pedagogisk vinst i att använda detta specifika område som 

m det inte blir någon synlig förändring i elanvändningen i Araby/Dalbo tror Daniel 

Vi kanske inte når 5 procent, men vi kanske hittar andra 

5 procent är att använda området Araby och Dalbo som föregångare inom 
energiarbetet. Stadsdelen är drabbad av brottslighet och har enligt projektgruppen lägre 
status än en del andra bostadsområden i Växjö. Målet är att samtidigt öka de boendes 
känsla av att kunna påverka. De aktiviteter som projektgruppen kommer att genomföra 
i området är att anordna tävlingar, synas i utskick och hyresavier och att sända 
diskussioner i Växjös lokala TV-kanal. Instruktioner till EnergiKollen ska finnas på 
flera olika språk (Araby & Dalbo: Föregångare inom energiarbetet, 2008-02-12). 
 
D
gott exempel. Han tror även att det finns en stor potential i området, då tidigare 
undersökningar har visat att de boende är måna om att utveckla området. En eller två 
aktivitetsdagar kommer att ordnas i området under april/maj. Beatrice säger att det är 
viktigt att finnas på plats och prata om energi på ett ganska grundläggande plan, för att 
se var kunskapsnivån ligger. Olika föreningar i området kommer att användas för att 
sprida information till invånarna och för att sätta igång tävlingar. 
 
O
ändå att något gott kommer från försöken att engagera de boende i området i 
energifrågan. Adam menar att även ett uteblivet resultat är ett resultat. Projektgruppen 
får om energibesparingar uteblir använda den kunskapen i det kommande arbetet med 
projektet. 
 

intressanta resultat, som reflektioner från människor. Vi 
får vara öppna för vilket resultat vi får. (Daniel) 
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4.3.4 Teknik 
Intervjupersonerna från hushållen bor i lägenheter där det finns en display som visar 
energiförbrukning. Några visste att husen hade en energiprofil då de valde boende, 
några kände inte till det. Ingen av dem anser att displayen eller energiprofilen 
påverkade dem i valet av boende. Gustav tycker att displayen gör att det blir tydligare 
vilken energi som går åt, samtliga tycker att det är positivt att displayen finns. 

 
Ja, även om man inte tittar på den varje dag, så visst 
tänker man på det lite grann. (Hanna) 

 
Några från hushållen tittade mycket på displayen i början, Ida berättar att hon tävlade 
lite mot sig själv och sin tidigare förbrukning just när hon hade flyttat in. Frida tittade 
först inte så mycket på förbrukningen, men har börjat med det efterhand och gillar att 
det går att jämföra två månader med varandra. Gustav menar att även om de tittar på 
displayen får det inga direkta konsekvenser. 
 

Inte så att man tittar på den i mitten av månaden och 
tänker att shit, nu har jag använt för mycket el, nu måste 
jag göra något. (Gustav) 

 
Johan är den enda av intervjupersonerna från hushållen som inte använder displayen till 
att titta på förbrukningen. Han tycker att han får en påminnelse varje gång räkningen 
kommer, och att det räcker för honom. Några gånger i månaden kommer det 
energispartips i form av textmeddelanden på displayen, som då blinkar tills någon har 
läst meddelandet. Samtliga intervjupersoner från hushållen brukar läsa tipsen, och 
tycker att det är ett bra sätt att skicka information. Hanna och Gustav säger att de redan 
känner till i stort sett alla sätt att spara energi som de har fått tips om.  
 

De flesta tycker jag att man känner till sen tidigare, sen ska 
jag inte säga att man följer dem alla gånger. (Gustav)  

 
Några av hushållen i undersökningen har fått kommentarer från besökare, vänner eller 
familj om displayen. Folk brukar fråga vad det är, en del tycker att det verkar vara en 
smart funktion. Fridas barn gillar också displayen. 
 

Ja de tycker att den är ganska häftig. Jag vet en del som 
besöker lägenheten också, de undrar vad är det för 
någonting? Jag tror att de reagerar på att det är lite 
ovanligt. (Frida) 

 
Projektgruppen är medveten om att det är svårare att själv logga in på EnergiKollen än 
vad det var att använda displayen som användes i höstens tävling. Dessa verktyg tros 
ändå ha liknande funktioner. Samtidigt som det är svårare att själv ta steget och logga 
in på EnergiKollen finns det möjlighet till mer utförlig information där än på en 
display. Bland intervjupersonerna från hushållen anser Johan att det kan vara en 
generationsfråga, det finns många äldre i samhället som inte använder dator i så stor 
utsträckning. Gustav tror att folk skulle kunna vara intresserade i början, men att det 
skulle kunna bli ett praktiskt problem att hålla reda på inloggningsuppgifterna. Hanna 
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tror inte att hon skulle ha loggat in på EnergiKollen för att få samma information som 
hon får på sin display. 
 

Jag hade nog inte gjort det. Det kan väl vara om man är 
nyfiken att man kollar någon gång. Men om man inte är 
intresserad eller inte sitter så mycket vid datorn så kanske 
man inte riktigt gör det. (Hanna) 

 
 
4.3.5 Planerade aktiviteter 
En filmvisning har anordnats av projektet för samtliga gymnasietvåor i Växjö, filmen 
var ”I elfte timmen” som handlar om miljöfrågor. Carina berättar att invånarna kan 
vinna biobiljetter varje vecka under en längre period genom att svara på några frågor, 
svaren på dessa frågor finns på hemsidan. Reklamkort med tävlingsinformation kring 
denna tävling har tryckts upp och delats ut i samband med filmvisningen för 
gymnasieeleverna, och kommer att delas ut överallt där SAMS deltar. Projektet 
sponsrar även en aktivitet i ett UF-företag (Ung Företagsamhet) där ungdomar 
informerar femteklassare om miljöfrågor och även om projektet SAMS. 
 
En fröpåse kommer under våren 2008 att delas ut i 50 000 exemplar. På påsen finns 
information om projektet, och i texten står bland annat att ”Du kan också bli en 
vinnare. Om vi tillsammans minskar vår elanvändning går vi mot en ännu grönare 
framtid. Lite för dig gör mycket för alla. Sätt ett frö för en grönare framtid.” En bild 
visar hur en viss procents energibesparing motsvarar exempelvis ett visst antal mil 
körda med bil. 
 
En karta över Växjös bostadsområden har presenterats i lokaltidningen och på 
projektets hemsida där varje bostadsområdes elförbrukning syns och jämförs. Denna 
karta har inte kommenterats i någon större utsträckning, utan tanken är att den ska 
skapa intresse och frågor kring varför elförbrukningen skiljer sig åt mellan stadens 
områden.  
 
 
4.4 Kommunikation 
 
Målgruppen kan nås genom en mängd olika kommunikationskanaler. Projektet 
använder hemsidorna hos sina samarbetspartners, men även broschyrer, affischer, 
stickers på bilar och företagstidningar. Reklam för projektet och tävlingarna syns, eller 
kommer att synas, utanpå bussar, inuti bussar, på bio, i radio och i lokala tidningar. En 
del medier har visat intresse för att följa projektet och redovisa tävlingsresultat och 
liknande. Projektgruppen har på grund av sin sammansättning möjlighet att nå väldigt 
många hushåll genom fakturautskick och hyresavier. Dessutom sprids projektets 
budskap genom att olika skolor är intresserade av ett samarbete, genom Ungt 
Företagande som når ut till femteklassare och genom de olika aktiviteter som kommer 
att ske i staden. Vid dessa tillfällen kommer också de 50 000 fröpåsarna att delas ut. 
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Detta är förhoppningsvis ett nytt och intressant ämne. Det 
viktigaste är att synas på många olika ställen och på 
många olika sätt. (Daniel) 

 
Beatrice, Emil och Carina anser att den bästa kommunikationen är den som sker i 
personliga möten med människor. Under våren kommer projektet att finnas med i olika 
sammanhang, bland annat i Araby/Dalbo och i centrum under en dag som kallas 
”Vårstad”. Daniel tycker däremot att det är en metod som inte alls är personaleffektiv 
jämfört med media. Framförallt artiklar ser han som ett bra sätt att nå ut med 
budskapet. Internet ses som en viktig kanal, även om det förutsätter vana användare. 
Ytterligare en kommunikationskanal är de montrar som finns vid kassorna i Växjös 
matbutiker. På dessa rullar lokal reklam, och där kommer projektet först att visa 
information om SAMS, och senare tävlingsresultat. Jämfört med TV-reklam tros detta 
sätt vara att föredra. 
 

Det är bättre än TV-reklam, för när den kommer kanske 
man går iväg eller blir lite sur för att det är reklam. Men 
när man står i kassan är det kul om det händer något. 
(Carina) 

 
Intervjupersonerna från hushållen tycker att displayen är en bra kommunikationsväg. 
Hanna tror att personliga utskick kan vara bra för att folk ska läsa dem, Johan påpekar 
att bostadsbolaget skulle kunna använda mail istället för enbart de informationsblad 
som kommer då och då. Det skulle också ge möjlighet till en tvåvägskommunikation. 
Frida tycker att användandet av displayer för information är mycket positivt. 
 

Jag tycker inte om att man skickar ut en massa papper. Jag 
är för det papperslösa samhället. Så jag tycker att 
meddelandena är väldigt bra. (Frida) 

 
SAMS hemsida är en av de viktiga kommunikationskanalerna i projektet. För att 
invånarna i kommunen ska hitta dit finns länkar på bostadsbolagens, energibolagets 
och kommunens hemsidor, samt på alla trycksaker och annonser om SAMS. På 
hemsidan finns information om vad projektet innebär, mål och syfte samt vilka parter 
som deltar. Det finns även nyheter, länkar till intressanta hemsidor och 
kontaktinformation i form av mailadresser och telefonnummer till projektgruppen. På 
hemsidan kan besökare tycka till eller utmana varandra i att spara energi. Idén om 
tävlingar i att spara el mellan olika hushåll eller gator presenteras på hemsidan liksom 
funktionen EnergiKollen. Under rubriken ”Spara el” finns information om att små 
åtgärder hos många ger stora resultat, och cirkeldiagram som visar vart energin i 
hushåll går. Även myter om elförbrukning och tips på sätt att spara el finns för den 
som vill klicka sig fram (www.sams.se, 2008-04-03). Informationsansvarig säger att i 
detta projekt är tanken att hemsidan ska finnas där för de som vill använda den. 
 
 

Vi väcker intresse och den egna drivkraften, och sedan när 
man är mogen frågar man vad ska jag egentligen göra? 
Då finns informationen där.(Beatrice) 
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Hemsidan tydliggör genom en bild (se figur 4:2) vad som händer när hushåll minskar 
sin elförbrukning. Det är alltid kolkraften som minskar när mindre el används, så 
oavsett vilken el hushållen köper lönar det sig för miljön att använda mindre el. 
 

 
Figur 4:2 Vad händer vid minskad elanvändning eller vid köp av miljömärkt el? 

 
Källa: www.sams.se, 2008-04-02. 
 
 
4.5 Individperspektiv 
 
4.5.1 Motivation 
Huruvida människor är motiverade att förändra sitt beteende eller inte påverkar i stor 
utsträckning resultatet. Några i projektgruppen tror att människor är motiverade men 
behöver en knuff, några tror att de behöver motiveras.  
 

Dels finns den stora massan som jag tror behöver 
motiveras. Sedan finns miljökämparna och sedan finns de 
som aldrig kommer att ändra på något. (Carina) 

 
En del blir motiverade av att tävla, en del vill vinna ett pris. Carina tror att 
engagemang går att skapa på många olika sätt, men det är svårare att skapa nya vanor. 
Bland intervjupersonerna från hushållen förefaller samtliga ha en tro på att det varje 
individ gör för miljön har betydelse. Frida tror att det som behövs är att intresset väcks. 
Ida menar att de som har en större bostad tjänar mer på att spara energi. 
 

Att vi gör det spelar väl inte så stor roll, men skulle alla 
göra det så skulle det ju spela roll. Skulle alla hushåll i 
Sverige spara 5-10 procent el skulle det ge stor effekt, 
miljömässigt vet jag inte hur stor effekt det skulle ge men 
åtminstone ekonomiskt. (Gustav) 
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När man läser affischer om vad som sparades i tävlingen 

m man tänker på Kina som har gått om USA med 

 
tt spara energi ger också utslag på räkningen då hushållen har individuell mätning. 

För vår del, om vi skulle spara 10 procent varje månad 

 
 
.5.2 Lärande och vanor 

rna från hushållen säger sig ha varit medvetna om sitt 

Jag lever rätt energisnålt, ganska naturligt egentligen. Jag 

 
amtidigt säger Ida och Johan att de har ändrat på några vanor efter att energitipsen på 

då förstår man att det spelar roll. I ett större 
sammanhang. Det var ganska många som hade sparat. 
(Hanna) 
 
O
koldioxidutsläpp kan man fundera på om det spelar 
någon större roll om jag tänder en energilampa eller 
inte. Men å andra sidan kan även de börja fundera i de 
banorna och då krävs det att det finns bra produkter. Det 
är vi i västvärlden som ska ligga steget före och utveckla 
produkter, smarta maskiner som inte förbrukar så 
mycket. (Johan) 

A
Frida tror dock inte att den ekonomiska fördelen spelar någon större roll för 
energisparandet, skillnaden blir inte så stor i en lägenhet. Även Gustav och Hanna tror att 
den ekonomiska förtjänsten av att spara energi är för liten för att det skulle motivera 
någon.  
 

så handlar det om 50 kronor kanske. Det är ingen 
drivkraft, jag tror inte att det är motiverande när man 
bor som vi gör. (Gustav) 

4
Några av intervjupersone
energibeteende en längre tid, och inte ha påverkats särskilt mycket av displayen eller 
tävlingen.  
 

har inte alla lampor tända när jag är hemma till exempel. 
Jag tycker det är mysigare om inte allt är tänt så det faller 
sig ganska naturligt. (Frida) 

S
displayen har gett förslag på att använda eftervärmen på spis och ugn och att dra ut 
mobilladdaren ur väggen då den inte används. Efter att ha flyttat till sin nuvarande 
lägenhet har även Gustav ändrat på några vanor, som att undvika att diska under 
rinnande vatten och att stänga av datorn. Dessa vanor beror enligt honom själv mer på 
att han delar lägenheten med en annan person än på att han vill spara energi. Hanna har 
bytt ut sina glödlampor mot lågenergilampor, men i övrigt tycker hon att hon redan 
hade goda vanor i tidigare boenden. 
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Jag tänker inte så mycket på det egentligen. Jag tycker 
att jag lever på ett sådant sätt att det uppenbarligen 
sparar rätt mycket eftersom räkningarna är låga. Men 
lite tänker man på det när man står i duschen, och att 
man inte diskar under rinnande vatten. (Hanna) 

 
Ett annat beteende som Hanna har börjat med på grund av den individuella mätningen 
av energi är att stänga av allt i lägenheten när hon är borta under en längre tid. När hon 
var bortrest under en månad stängde hon samtliga apparater, även kyl och frys. Det 
tror hon inte att hon skulle ha gjort om det inte märktes på hyreskostnaden. På frågan 
om vad som är enkelt att ändra på för att spara energi svarar Gustav att även mindre 
saker gör skillnad. 
 

Smågrejer, stänga av alla prylar man inte använder. 
Stänga datorn. Man behöver inte ha 23 grader i 
lägenheten heller, det kanske räcker med 20-21. Och 
man kan ta kortare duschar, kanske inte behöver duscha 
i 20 minuter. (Gustav)  

 
Ida tycker att det är svårt att ändra på vissa vanor, även om hon känner att hon borde. 
Exempel är att hon använder snabbuppvärmning på ugnen och gärna lämnar en 
fönsterlampa tänd om hon ska komma hem när det är mörkt ute. Frida tycker att det är 
svårt att fylla upp frysen så att den ska dra mindre energi, något som hon lärde sig efter 
att ha fått ett energispartips på displayen. Det beror främst på att hon föredrar färsk 
mat och därför inte brukar ha en full frys. Hanna tar långa duschar även då hon känner 
att hon inte borde slösa med varmvatten. 
 
 
4.6 Sammanfattning  
 
Projektets mål är att minska Växjös hushållselförbrukning med 5 procent fram till maj 
2009 och att skapa intresse för energifrågan. Det budskap projektet vill sprida är att 
alla kan göra lite; tillsammans blir det mycket. För att skapa delaktighet används 
utnämningen ”Europas grönaste stad”, en benämning som samtliga intervjupersoner 
från hushållen känner igen. Projektets metodik bygger på feedback, jämförelser 
brukarna emellan och tävlingar som aktiverar hushållen. Tävlingarna används för att 
skapa intresse och medvetenhet kring energiförbrukningen. EnergiKollen är det 
verktyg som hushållen kan använda för att få feedback på sin förbrukning och för att få 
reda på hur mycket energi som går till vad. EnergiKollen är en motsvarighet till de 
displayer som finns i några hus, men innebär att individen behöver logga in på Internet 
för att se sin förbrukning istället för att ha informationen i bostaden. 
 
Samtliga intervjupersoner från hushållen deltog i en energispartävling under hösten 
och är positiva till konceptet. Projektgruppen ser tävlingarna som ett pedagogiskt 
verktyg för att skapa förståelse för hur enkelt det är att påverka energianvändningen. 
Den ekonomiska aspekten av att spara el anses inte särskilt viktig bland hushållen eller 
i projektgruppen, men bland förslag på tävlingspriser nämns hyresrabatter. Araby och 
Dalbo kommer att användas som ett gott exempel inom projektet, befintliga föreningar 
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kommer att användas för att informera om tävlingarna. Filmvisning, fröpåsar och att 
synas i staden vid olika sammanhang är andra vägar som projektet väljer för att skapa 
intresse. För att nå målgruppen används en mängd olika kommunikationskanaler, 
några kanaler som anses viktiga är hemsidan, tidningsartiklar och personliga möten.  
 
Några i projektgruppen tror att människor är motiverade, några tror att de behöver 
motiveras. Bland intervjupersonerna från hushållen finns en tro på individens egen 
förmåga, och vikten av att alla bidrar till att förbättra miljön. Samtidigt som de menar 
att de inte gjorde något särskilt för att spara el under tävlingsperioden har samtliga 
ändrat på någon eller några vanor. 
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5. Analys  
I analysen sätts studiens resultat in i ett teoretiskt sammanhang, och diskuteras utifrån 
uppsatsens teoretiska utgångspunkter. Under rubriken Motivation tas ett 
individperspektiv på motivation upp liksom projektets mål, målgrupp och budskap. 
Under rubriken Lärande och vanor finns en analys av projektets metodik och de 
tävlingar, aktiviteter och den teknik som används. Efter avsnittet om Kommunikation 
följer Hinder och möjligheter som tar upp individuella hinder och möjligheter samt 
information, kommunikation, teknik och mål som hinder eller möjligheter.  
 
 
5.1 Motivation 
 
Inom SAMS-projektet pågår ett pedagogiskt arbete med att förändra individers 
beteenden och attityder till att bli mer miljövänliga. Motivation antas i denna uppsats 
hänga nära ihop med de miljövänliga val och handlingar som elkonsumenterna gör och 
utför. Enligt Revstedt (2002) finns det en positiv drivkraft som skapar motivation hos 
varje individ, och en strävan att vara god mot sig själv och andra. Denna tanke finns 
också hos projektgruppen, som tror att det allmänt finns en vilja att värna om miljön. 
Deras personliga tankar om graden av motivation bland stadens invånare skiljer sig åt, 
men projektets huvudtanke bygger på en positiv människosyn. Dels är sparmålet 
relativt högt, och dels tror projektgruppen att människor är villiga att förändra sitt 
beteende om de får lite uppmuntran och hjälp på vägen. 
 
En tänkbar motivationsfaktor i projektet är ekonomi; de som sparar energi får också en 
lägre energiräkning. Varken projektgruppen eller intervjupersonerna från hushållen 
tror dock att de summor som finns att spara är tillräckliga för att motivera individer till 
att använda mindre energi. Samtidigt kommer förslaget om hyresreduktion som 
tävlingspris upp i flera intervjuer. Detta tyder på att ekonomiska skäl mycket väl kan 
vara en motivationsfaktor, om besparingen är tillräckligt stor. Det finns vissa villkor 
som bör uppfyllas för att ett incitament ska ha någon effekt. Dels bör incitamentet vara 
tillräckligt stort, dels bör beteendet sammanfalla med individens egenintresse och dels 
behövs information så att det framgår vilket beteende som krävs för att nå belöningen 
(Gardner och Stern, 1996). Dessa kriterier uppfylls till stor del av projektgruppen, 
åtminstone i tankarna kring projektet. Eftersom projektgruppen tror att de individuella 
besparingarna är för små för att människor ska minska sin energiförbrukning använder 
de i detta projekt tävlingar som motivationsfaktor. På samma sätt är tävlingspriserna 
för små incitament för att ensamma bidra till en ökad motivation, något som 
projektgruppen och intervjupersonerna från hushållen är relativt överens om. Den 
pedagogiska tanken i att anordna tävlingar för att skapa motivation gör att priserna inte 
behöver vara så stora att de ensamma åstadkommer en förändring i 
energiförbrukningen. Det är tävlingsinstinkten som ska utnyttjas, enligt en 
intervjuperson från projektgruppen. 
 
 
5.1.1 Individperspektiv  
Angelöws (1991) motivationsmodell (se vidare rubrik 2.1) innebär bland annat att 
tilltro från omgivningen behövs för att förstärka förändringsviljan. Det egna 
självförtroendet och viljan att förändra påverkas i stor utsträckning av omgivningens 
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förväntningar. Sett ur det perspektivet är det positivt att projektet sätter upp höga mål 
för hur mycket de tror att Växjös invånare kan spara. Ju högre förväntningar individen 
har på sig desto bättre kan han eller hon tänkas prestera.  
 
Självförtroendet hänger ihop med tron på den egna förmågan, som påverkar huruvida 
individen uppfattar det som meningsfullt att delta i en förändring (Angelöw 1991). 
Samtliga intervjupersoner från hushållen uttrycker tydligt en tro på att det egna 
beteendet spelar roll i ett större sammanhang. Det kan finnas ett samband mellan 
denna tro och deras vardagliga handlingar. Enligt Sterns (2000) teori om förhållandet 
mellan beteende och attityder (se vidare rubrik 2.3.1) är det individens värden som 
påverkar miljöbeteenden i stor utsträckning. Om individen uppfattar det som viktigt att 
bidra till att miljöproblemen minskar och är medveten om de negativa konsekvenser 
som annars kan bli fallet, kan det stärka dennes tro på att de egna handlingarna spelar 
roll. En sådan tro ger en ökad ansvarskänsla vilket kan leda till mer miljövänliga 
beteenden. Det är därför av vikt att det finns en medvetenhet om miljöproblemen. 
Projektgruppen och intervjupersonerna från hushållen tror att denna medvetenhet 
redan finns, det skulle i så fall vara klyftan mellan vilja och handling som är den 
största utmaningen. Skill (2006) har i sin avhandling funnit att det finns en sådan 
klyfta mellan vision och praktik, genom feedback och kunskap finns en möjlighet att 
överbrygga den och att gå från ord till handling. 
 
 
5.1.2 Projektets mål och målgrupp 
Projektet har två mål, att spara 5 procent hushållsel i Växjö och att skapa intresse för 
energifrågan bland stadens invånare. Jämfört med Angelöws (1991) tankar kring olika 
typer av mål kan dessa mål ses som långsiktiga, samtidigt som projektet med hjälp av 
tävlingar skapar delmål i strävan att spara energi. Projektets mål kommer inte från 
individerna själv utan från omgivningen. Realistiska och konkreta mål är nödvändigt 
för att förändringsviljan ska hålla i sig. Både det långsiktiga sparmålet och de mer 
kortsiktiga målen i tävlingarna kan ses som konkreta. Hur realistiskt det långsiktiga 
målet är, är svårt att säga i ett tidigt skede av projektet.  
 
Den största möjligheten att uppnå målen finns när målen överensstämmer med 
individens eget intresse (Gardner & Stern, 1996). Målet att spara 5 procent hushållsel 
kan sägas sammanfalla med målgruppens intresse då tävlingar pågår under 
projekttiden. I tävlingen är målet att spara hushållsel vilket i ett längre perspektiv kan 
göra att det långsiktiga sparmålet uppnås. Huruvida målgruppen är intresserad av att 
bidra till det långsiktiga målet eller ej beror på om de är intresserade av att delta i 
tävlingarna. Målet att skapa intresse för energifrågan kan också anses sammanfalla 
med målgruppens intresse om det är så att målgruppen har en vilja att bidra till att 
förbättra miljön. Intervjuerna med hushåll tyder på att det finns ett intresse och en 
vilja, men att vanor, bekvämlighet eller andra faktorer hindrar miljövänliga beteenden. 
 
Enligt Bosse Angelöw och Thom Jonsson (1994) bör mål vara tydliga, positiva, 
förståeliga och mätbara för att ge de bästa möjligheterna till en beteendeförändring. 
Flera förändringsaktörer är en fördel, och påverkansagenter som familj, massmedia 
och arbetsplats spelar en viktig roll vid beteendeförändring. I SAMS-projektet går 
sparmålet att mäta på ett enkelt sätt; dels kan individer själva mäta sin förändrade 
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energiförbrukning via EnergiKollen och dels kan projektgruppen mäta stadens 
förändrade förbrukning som helhet. Att målen är mätbara, tydliga och positiva tyder på 
att de bör fungera för att åstadkomma en beteendeförändring. Vänner och bekanta, 
boende i Växjö, kommer naturligt att bli påverkansagenter under projekttiden då 
projektets målgrupp täcker de flesta boende i staden. De lokala medierna, kommunen, 
energibolaget, bostadsbolagen och målgruppen själv utgör tillsammans ett brett urval 
av påverkansagenter. Detta ger goda förutsättningar att nå målen.  
 
 
5.1.3 Budskap 
Projektets budskap, och spridandet av detsamma, är grunden i det pedagogiska arbetet 
med att förändra beteenden och attityder. Projektet vill skapa gemenskap och 
delaktighet - om alla gör en liten energibesparing blir resultatet stort. För att skapa 
gemenskapskänsla används utnämningen ”Europas grönaste stad”, något som samtliga 
intervjupersoner från hushållen har hört talas om. Projektet försöker skapa en känsla av 
att kommunen är bättre än andra kommuner, och genom att lyfta fram det positiva som 
sker i staden vill de skapa en positiv känsla kring energi och miljöfrågor bland 
invånarna. Med tanke på att grunden i motivationsarbete är att det finns en positiv syn 
på människor och deras drivkrafter är det en fördel att projektet arbetar för att skapa en 
positiv känsla (Revstedt, 2002). Det finns en tydlig pedagogisk tanke i att använda ett 
positivt exempel för att motivera till ytterligare handling. Budskapet som sänds till 
målgruppen består av flera delar; dels vinner alla på att miljön förbättras, dels tjänar 
individen på att spara energi, och dels kan individen ensam eller i samarbete med sitt 
bostadsområde vinna priser.  
 
Den större tanken om att alla kan göra lite återfinns i varje tävling. För att det 
långsiktiga målet ska nås krävs att många är delaktiga. Projektets budskap bygger 
alltså på tanken om delaktighet, något som Angelöw (1991) menar är en bra 
förutsättning för att motivation och intresse ska hållas vid liv. För att motivera 
målgruppen används också olika goda exempel. Dels kommer Araby och Dalbo att 
användas som ett positivt exempel om några resultat uppnås i tävlingarna i området 
och dels lyfts höstens tävling fram både på hemsidan och i andra sammanhang. En 
person i projektgruppen menar att det kan finnas en pedagogisk vinst i att använda just 
detta bostadsområde som föredöme för andra i staden. Den karta över olika 
bostadsområdens energiförbrukning som presenterats i lokaltidningen kan också ses 
som ett exempel där vissa delar används som föredömen. 
 
Projektets namn syns i många sammanhang i kommunen, trots det är det endast en av 
de fem intervjupersonerna från hushållen som känner igen namnet. Projektgruppen är 
också oenig i frågan om namnets tydlighet och användbarhet. Om projektets namn gör 
att budskapet når färre människor är det en brist i det pedagogiska arbetet med att 
förändra genom tävlingar, då det förutsätter en medvetenhet om tävlingarnas och 
projektets existens. Att intervjupersonerna inte har hört namnet eller att projektgruppen 
har åsikter om dess lämplighet innebär dock inte att det skulle försämra projektets 
resultat överlag. 
 
 
 

 37 
 



5.2 Lärande och vanor  
 
Vanor lärs genom upprepade handlingar och är en form av passiv inlärning (Bolstad, 
1998). För att kunna förändra vanor behövs en rad förutsättningar (se vidare rubrik 
2.3.2). Projektet arbetar med att uppfylla dessa förutsättningar för att individer ska byta 
sina vanor mot nya, och på det sättet förändra sitt beteende på längre sikt. Det finns en 
tanke om att nya vanor också kan vara ett steg mot nya attityder i energifrågan. En av 
de viktiga förutsättningarna för att förändra vanor är att det finns tillgängliga alternativ 
(Biel 1999). Detta säkerställer projektet genom att erbjuda rådgivning och information 
till dem som söker det, till exempel via hemsidan. Alternativen utgörs av nya sätt att 
använda de elektriska apparater och lampor som finns i hemmet. Positiv feedback och 
skapandet av en positiv känsla kring energisparande är andra delar som projektgruppen 
arbetar med, och som även förespråkas av Biel. Ur ett lärandeperspektiv är det också 
relevant att lärande skapas i en kontext, i samspelsprocesser med omgivningen (Illeris, 
2007). Detta sker då hushållen för att vinna tävlingarna tar del av olika sätt att minska 
sin elanvändning. 
 
För att nå förändring är det viktigt att individen upplever sin beteendeförändring som 
positiv, och att ett positivt beteende ger positiva konsekvenser (Sjödén, 1999). 
Intervjupersonerna från hushållen har deltagit i en tävling och kan därför uttala sig om 
sina upplevelser av denna metod. Samtliga är positiva vilket tyder på att konceptet kan 
vara en god idé. Om intervjupersonernas antagande om att det finns en förändringsvilja 
bland Växjös hushåll stämmer, kommer individer att uppleva sin beteendeförändring 
som positiv då det blir en bekräftelse på att de bidrar till en bättre miljö. 
 
 
5.2.1 Metodik 
I projektets metodik finns pedagogiska tankar kring lärande, kommunikation och 
engagemang. Målet i metodiken är att ge brukarna kunskap om hur de kan spara 
energi, att ge snabb feedback och att engagera genom att jämföra hushåll med varandra 
och framförallt genom att tävla. Arne Maltén (1997) skriver att den pedagogiska 
processen sätts igång av individens nyfikenhet och engagemang, först då kan 
reflekterad kunskap eller djupkunskap nås. Projektet har samma tanke kring 
tillvägagångssättet, istället för att enbart ge information vill projektgruppen skapa ett 
personligt intresse för energifrågan. Tävlingarna är tänkta att skapa ett intresse och 
lärandet sker då hushållen på eget initiativ söker nya vanor för att uppnå resultat i 
tävlingarna. Den information som ges har en tydlig koppling till en praktisk handling, 
antingen en uppmaning att tävla, resultat från tävlingen eller information om den egna 
energiförbrukningen. Jämförelser mellan brukarna kan ytterligare bidra till att 
motivera hushåll i projektet. 
 
Illeris (2007) skriver att vuxnas lärande utmärks av att de enbart lär sig sådant som de 
upplever som meningsfullt. Denna tanke kring lärande återfinns i projektet, en 
övergripande tanke kring information är att den ska finnas tillgänglig för dem som 
söker den. Istället för att använda pekpinnar och varningar uppmuntras hushållen att 
tävla, vilket gör att de behöver ta reda på hur de ska gå tillväga för att spara energi. 
Först i det läget tror projektgruppen att hushållen är mottagliga för energispartips. 
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5.2.2 Tävling som pedagogiskt redskap 
Den största delen i projektets arbete med att förändra beteenden och attityder är de 
tävlingar som anordnas för att motivera till minskad energiförbrukning. När hushållen 
känner sig delaktiga i att Växjö är Europas grönaste stad tror projektgruppen att det 
finns en god möjlighet att hushållen är beredda att bidra till den positiva utvecklingen i 
staden. Att de skulle börja spara energi enbart på grund av projektets långsiktiga mål 
anses inte som sannolikt, utan konkreta, kortsiktiga tävlingar är den pedagogiska 
metod som projektgruppen sätter sin tilltro till. Feedback ses som en förutsättning för 
att bibehålla intresset och motivationen, därför har verktyget EnergiKollen en viktig 
funktion. Enligt Sjödén (1999) är det meningsfullt att skapa kortsiktiga positiva 
konsekvenser när en förändring är målet. Tävlingarna riktar sig främst till den stora 
grupp som hittills inte har varit engagerade i energifrågan, de som redan är duktiga på 
att hushålla med energin ses inte som de viktigaste personerna i målgruppen. Det finns 
enligt Revstedt (2002) en målinriktad drivkraft i människan som gör att utveckling och 
förändring uppskattas, även de individer som tidigare har varit passiva i sitt 
energibeteende borde därför kunna aktiveras. Intervjupersonerna från hushållen var 
medvetna om tävlingen, men flera av dem ansåg att de inte gjorde något utöver det 
vanliga för att vinna priser. Däremot blev de tydligt glada över priserna och hade en 
positiv attityd till tävlingar som metod. Det finns enligt en av intervjupersonerna från 
projektgruppen en tävlingsinstinkt som inte har utnyttjats i energisammanhang 
tidigare. Genom att locka med tävlingar tror projektgruppen sig kunna förändra 
beteenden och attityder som sedan består efter tävlingarnas slut.  
 
Långsiktiga konsekvenser är för individen svåra att greppa (Sjödén, 1999) vilket visar 
att kortsiktiga tävlingar där resultatet rapporteras för att ge feedback underlättar 
förståelsen för att det egna beteendet har betydelse. En av personerna i projektgruppen 
påpekar att det blir lättare att förhålla sig till något som kvantifieras. 
Intervjupersonerna från hushållen har en tro på den egna förmågan och en av dem 
säger att hon insåg att hennes beteende spelade roll då hon såg resultatet från 
tävlingen. Samtliga har ändrat på några vanor eller tänker till lite extra efter att ha varit 
med i tävlingen eller efter att ha tagit del av de energispartips som skickas i displayen. 
Samtidigt är vissa vanor svåra att ändra på trots att intervjupersonerna vill, och är 
medvetna om att de borde, ändra sitt beteende. Det tyder på att det finns ett glapp 
mellan vilja och handling som kan vara svårt att överbrygga. Denna svårighet i att 
förändra vanor i praktiken tas upp av Anders Biel (1999). Samtidigt som 
intervjupersonerna från hushållen menar att de inte ansträngde sig, framkommer det i 
intervjuerna att samtliga har förändrat några energirelaterade vanor under den senaste 
tiden. Det finns en möjlighet att de nya vanorna har en koppling till tävlingen, även om 
intervjupersonerna själva inte ser kopplingen. 
 
 
5.2.3 Andra aktiviteter  
Förutom tävlingarna som kommer att anordnas i stor utsträckning under projekttiden 
har projektgruppen en del andra aktiviteter i åtanke för att åstadkomma en 
beteendeförändring. Bland annat pågår en tävling på hemsidan där priset är 
biobiljetter, för att vinna måste den tävlande svara rätt på några frågor om energi, 
svaren finns på hemsidan. Denna tävling uppmuntrar människor att leta upp svaren, 
och förhoppningen är att de lär sig något om energi genom att delta, vilket borde vara 
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positivt med tanke på den aktiva sida som människor enligt Revstedt (2002) har. 
Människor leds också till hemsidan genom att de lockas av en relativt enkel tävling, 
information om denna får de genom de reklamkort som delas ut i olika sammanhang.  
 
Projektet når också ut till femteklassare genom att ett UF-företag informerar om 
projektet. Fröpåsen som delas ut i stora mängder kan väcka intresset för projektet 
eftersom det är ett ovanligt reklamföremål som sticker ut ur mängden. Fröpåsen 
uppmanar till en praktisk handling; att plantera fröer, vilket både ökar troligheten att 
budskapet fastnar och har ett symboliskt värde då grönska och växter förknippas med 
en frisk miljö. Den pedagogiska tanken i varje del av projektet är tydlig, i detta fall 
finns en koppling till situerat lärande (Illeris, 2007) då individen lär sig genom att sätta 
något i sitt sammanhang. Lärande sker alltid i en social kontext, projektet utgör den 
omgivning som lärandet sker i samspel med.  
 
 
5.2.4 Teknik  
Tekniska hjälpmedel kan utgöra en förutsättning, eller åtminstone ett hjälpmedel, för 
att ändra ett beteende eller bryta en vana. I projektet finns displayerna i några hus, och 
motsvarigheten EnergiKollen på Internet. Dessa verktyg kan ses som alternativa 
lösningar i processen som sker då vanor förändras (Biel, 1999). Båda verktygen ger 
brukaren möjlighet att se sin energiförbrukning och att jämföra den med tidigare 
perioder. Även individuell mätning av hushållsel kan ses som ett pedagogiskt 
hjälpmedel då det enbart är de hushåll som har individuell mätning som kan få 
feedback på sin förbrukning. Kopplingen till vanor finns i att projektgruppen tror att 
människor kan behöva bli medvetna om sin egen förbrukning för att sedan bli 
motiverade att ändra sina vanor.  
 
Intervjupersonerna från hushållen är positiva till att kunna se sin förbrukning på ett 
enkelt sätt. De tycker också att displayen är en bra kommunikationsväg. 
Beteendepåverkan underlättas av att vardagliga situationer förändras (Sjödén, 1999) 
vilket de i viss mån har gjort för just dessa hushåll. Samtidigt är det inte säkert att en 
medvetenhet om förbrukningen leder till nya vanor, en av intervjupersonerna från 
hushållen säger till exempel att de tittar på displayen, men att det inte får några direkta 
konsekvenser. I fallet med EnergiKollen förändras inte de vardagliga förutsättningarna 
på samma sätt som i fallet med displayen.    
 
 
5.3 Kommunikation 
 
En förutsättning för att målgruppen ska kunna lära nya beteenden och bli motiverade 
till desamma är att kommunikationen mellan projektgruppen och målgruppen fungerar. 
I det pedagogiska arbetet med att förändra beteenden och attityder finns 
kommunikationen som en förutsättning för allt annat arbete. Fokus bör ligga på 
mottagaren då de budskap som sändaren skickar endast är betydelsefulla om 
mottagaren tar emot, och förstår, budskapet. Kanalen blir därför också viktig (Bolstad, 
1998). De kommunikationsvägar som projektgruppen har valt är massmedia, 
personliga möten, Internet-verktyget EnergiKollen, hemsidor, lokal-TV, fröpåsar och 
direktreklam. Dessutom syns deras budskap på bussar, bilar, på bio, på 
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bostadsbolagens och energibolagets avier samt på bildskärmar i matbutiker. Eftersom 
det är viktigt att kanalen passar mottagaren framstår det som ett bra tillvägagångssätt 
att satsa på många olika kommunikationskanaler. För att nå så många som möjligt i 
projektets stora målgrupp kan det också vara en fördel att synas i många olika 
sammanhang.  
 
Masskommunikation i form av information till stora grupper har ofta liten effekt, 
problemet är att mottagarnas förförståelse kan skilja sig från sändarens (Säljö, 1999). 
Projektet har istället utgått från tanken att målgruppen själv ska söka information när 
de är redo att ta den till sig. Detta antas inträffa när målgruppen söker vägar att minska 
sin energiförbrukning för att spara energi i tävlingarna. Enligt Maltén (1997) sätts den 
pedagogiska processen igång av individens nyfikenhet, något som projektet skapar 
möjligheter för med detta pedagogiska tillvägagångssätt. Projektgruppen lanserade 
projektet genom att namnet SAMS syntes i många sammanhang, och ett enklare 
budskap förmedlades i olika kommunikationskanaler. Sedan får hushållen själva leta 
vidare information. 
 
Den personliga kommunikationen är tänkt att ske när projektgruppen syns i staden vid 
olika aktiviteter. Samtidigt som denna kommunikation är effektiv når den få 
mottagare. En annan typ av personlig kommunikation som projektgruppen har tänkt 
sig är att tävlingarna skapar diskussioner i bostadsområden och trappuppgångar. 
Personlig kommunikation kan vara att föredra då sändaren kan försäkra sig om att 
budskapet har nått fram till, och förståtts av, mottagaren (Bolstad, 1998). 
Kommunikation genom diskussioner skulle därför vara ett väldigt bra sätt att motivera 
människor till att tävla och för att väcka intresse för energifrågan, dock kan det finnas 
en övertro på människors benägenhet att tala med varandra. De fem intervjupersonerna 
från hushållen är helt eniga i frågan; de känner inte någon i sina hus, de har inte pratat 
med någon i området om tävlingen och de har inte hört andra prata om ämnet.  
 
I Araby och Dalbo har projektgruppen valt att kommunicera genom de befintliga 
föreningarna i området, vilket kan ses som positivt då dessa har bättre kännedom om 
målgruppens förförståelse, vilket ökar sannolikheten för att budskapet ska nå fram. 
Enligt Angelöw och Jonsson (1994) är det positivt om det finns flera olika 
förändringsagenter som kan samarbeta för att nå målen. EnergiKollen ska också finnas 
på flera språk, något som visar att projektet arbetar för att kommunicera med så många 
som möjligt i målgruppen. Fröpåsen med projektets budskap är en nytänkande och 
intressant kommunikationsväg som uppmanar målgruppen till handling och kanske 
även reflektioner då det finns ett symboliskt värde i fröerna.  
 
SAMS egen hemsida visar hur projektet pedagogiskt arbetar med att förändra 
beteenden och attityder, förutom information om projektet och EnergiKollen finns 
möjligheter att tävla, tycka till, kontakta projektgruppen och att läsa om myter och tips 
gällande energiförbrukning. Bilden som illustrerar vad som händer vid en minskad 
elanvändning (se vidare figur 4:2) tyder på att det finns en vilja att förklara 
energifrågan på ett sätt som många förstår. Utifrån den förståelsen blir det mer 
begripligt för målgruppen varför det egna energisparandet har betydelse i ett större 
sammanhang. 
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5.4 Hinder och möjligheter 
  
5.4.1 Kommunikation och information 
Att informera är ett långsamt sätt att förändra då det bygger på frivillighet att ta till sig 
informationen. Att lagstifta eller skapa regler är en snabbare metod, men en metod som 
ofta kan skapa negativa attityder (Lindén, 2001). I SAMS-projektet används 
information till en viss del, men projektidén bygger inte enbart på en 
informationskampanj. Information och kunskap om miljöproblem utgör en bättre 
möjlighet då informationen följs av tänkbara lösningar (Angelöw & Jonsson, 1994). I 
projektet sker just detta; energislöseriet är ett miljöproblem, men tillsammans kan 
hushållen minska stadens energiförbrukning så att det gör skillnad. Den lösning som 
erbjuds följs av en uppmuntran i form av en tävling, och möjligheter att genomföra 
besparingen genom att spartips och liknande finns tillgängligt. Att använda metoder 
som utgår från ett individperspektiv kan ses som en möjlighet, och tävlingarna bygger 
på individens handlingar. Genom att skapa delaktighet och genom att sätta upp ett 
gemensamt mål hamnar fokus på något stadens hushåll kan göra tillsammans. 
 
Enligt Sjödén (1999) finns det vissa sätt som är att föredra då någon vill förändra 
beteende genom skriftlig eller muntlig kommunikation. Budskapet bör identifiera ett 
specifikt önskat beteende, något projektet gör i tävlingarna – hushållen uppmanas att 
spara el. En kortsiktig positiv konsekvens finns också, nämligen tävlingspriset och den 
lägre energikostnaden. Det ska även vara möjligt att genomföra beteendet i anslutning 
till att budskapet tas emot, och budskapet bör formuleras så att individens 
handlingsfrihet anses opåverkad. I projektet finns möjlighet att spara el genom enkla 
handlingar som släckta lampor och avstängning av elektriska apparater. Budskapet 
påverkar till viss del individens handlingsfrihet vilket utgör ett hinder, då hushållen 
inte kan bete sig på vilket sätt de än önskar, och samtidigt delta aktivt i tävlingarna. 
 
Samhälleliga hinder kan utgöras av lagstiftning, massmedias fokus, 
samhällsvärderingar eller bristande möjligheter att genomföra miljövänliga beteenden 
(Angelöw & Jonsson, 1994). Massmedias fokus på miljöfrågor utgör en möjlighet i 
SAMS-projektet, speciellt det lokala fokus som finns på Växjö som Europas grönaste 
stad och Växjös framgångsrika miljöarbete. Den information som hushållen behöver 
för att lära sig en mer sparsam energianvändning finns att få tag på genom projektets 
hemsida och genom många andra utskick, artiklar, hemsidor och böcker. 
Samhällsvärderingar som innebär att naturen ska exploateras eller att konsumtion går 
före miljön finns till viss del, dock innebär det nya miljöparadigmet en medvetenhet 
om att mänskligt beteende påverkar miljön (Stern, 2000). Därför borde 
samhällsvärderingarna innebära en möjlighet för projektet. 
 
Projektet syns i många olika sammanhang och använder sig av flera olika aktiviteter 
förutom tävlingarna. Detta utgör en möjlighet i projektet då det kan bidra till att skapa 
det intresse som krävs för att projektets mål ska bli möjliga att uppnå. De många olika 
kommunikationsvägar som finns tillgängliga, och som används, i projektet utgör en 
möjlighet. Med hjälp av ett budskap som sprids till många grupper i kommunen ökar 
möjligheten att påverka beteenden och attityder till att bli mer miljövänliga. 
Kommunikationen ökar även möjligheten att tävlingarna blir kända för många och får 
genomslagskraft. Ett exempel på projektets försök att skapa en god kommunikation är 

 42 
 



att EnergiKollen görs på flera språk. Att alla i kommunen på olika sätt tjänar på att 
projektets mål nås utgör också en möjlighet i projektet. 
 
 
5.4.2 Individuella möjligheter och hinder 
Individuella hinder för miljövänliga beteenden kan vara motivationsbrist, vanor, 
ekonomiska skäl eller tidsbrist (Angelöw & Jonsson, 1994). Motivationsbristen kan 
förmodligen utgöra ett hinder i detta projekt, både de kortsiktiga tävlingsmålen och de 
långsiktiga projektmålen bygger på individens motivation. Projektgruppens 
förhoppning är att skapa motivation bland de hushåll i målgruppen som de kan nå fram 
till och det viktigaste redskapet för att skapa motivation är tävlingarna. De ekonomiska 
skälen borde snarare utgöra en möjlighet än ett hinder i SAMS-projektet då hushållen, 
förutom att bidra till en bättre miljö och vinna ett pris, sänker sina kostnader genom att 
minska elförbrukningen. Vanor och tidsbrist kan däremot vara de hinder som är svårast 
att överbrygga; motivation kan finnas liksom lockbeten i form av tävlingspriser och en 
lägre elräkning, men vanorna är det praktiska moment som kräver handling. 
Intervjuerna med hushåll tyder på att det finns ett intresse och en vilja, men att vanor, 
bekvämlighet eller andra faktorer hindrar miljövänliga beteenden. 
 
Tron på den egna förmågan kan utgöra en möjlighet eller ett hinder i motivationen hos 
individen. Genom belöningssystem kan känslan av att det egna beteendet inte har 
någon betydelse förändras (Angelöw & Jonsson, 1994). Tävlingarna i projektet är en 
form av belöningssystem. Huruvida människor är motiverade att förändra sitt beteende 
eller inte påverkar i stor utsträckning resultatet. Några i projektgruppen tror att 
människor är motiverade, några tror att de behöver motiveras. Individuella värden och 
tron på den egna förmågan kan utgöra antingen ett hinder eller en möjlighet att nå 
förändring. 
 
Incitament bör vara tillräckligt stora för att de ska ha någon effekt (Gardner & Stern, 
1996), ett hinder i projektet kan vara att belöningen för individen är för liten. Den 
ekonomiska vinsten är liten och priserna relativt små. Samtidigt kan kombinationen av 
incitament utgöra en möjlighet i projektet då det trots allt finns både moraliska och 
ekonomiska incitament. Priser, tävlingen i sig, billigare elräkning, en bättre miljö och 
god marknadsföring för Växjö kommun bildar tillsammans ett relativt stort incitament. 
Det finns ett glapp mellan vilja och handling som kan vara svårt att överbrygga. Denna 
klyfta kan vara ett stort hinder i projektet. De förutsättningar som krävs för att vanor 
ska brytas uppfylls delvis av projektet, nämligen i form av feedback genom 
EnergiKollen och alternativ till hur elektrisk utrustning kan användas på ett energisnålt 
sätt. 
 
Ytterligare en möjlighet i projektet gäller reflekterad kunskap. Individens nyfikenhet 
och engagemang finns i fokus i projektets tanke och budskap (Maltén, 1997), vilket 
ger en möjlighet till att lärande sätts igång och leder till just reflekterad kunskap. 
Denna kunskap utgör en långt bättre grund för förändrat beteende än ytkunskap som 
lärs för stunden. Lärandet i projektet borde också uppfattas som meningsfullt för 
individen då det leder till positiva resultat för hushållet, för kommunen och för miljön. 
Meningsfullheten ökar sannolikheten för en vilja att lära. 
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5.4.3 Teknik som möjlighet eller hinder 
Det är svårare och kräver mer intresse och engagemang av individen att logga in på 
EnergiKollen jämfört med displayen som användes i höstens tävling. Dessa verktyg 
tros ändå ha liknande funktioner. Samtidigt som det är svårare att själv ta steget och 
logga in på EnergiKollen finns det möjlighet till mer utförlig information där än på en 
display. Sammantaget utgör EnergiKollen en stor möjlighet i projektet då den ger 
feedback på elförbrukningen, visar jämförelser med andra perioder och kan användas 
för att skapa förståelse för vad som drar energi i hushållet. Ett hinder kan dock vara 
hur utbredd datoranvändningen är. En del grupper använder Internet dagligen, andra 
äger ingen dator. EnergiKollen förutsätter en medvetenhet, kunskap om datorer och 
Internet samt en vilja att självständigt söka upp informationen på EnergiKollen.  
 
5.4.4 Mål 
Det långsiktiga målet att spara el är konkret men kanske inte realistiskt att uppnå inom 
projekttiden. Projektet lägger dock höga förväntningar på individen vilket är positivt 
för att skapa en stark förändringsvilja. Tilltro från omgivningen är en viktig del i 
motivationsarbete i samband med förändring (Angelöw, 1991). Målen är positiva och 
sparmålet är mätbart vilket gör att möjligheterna att uppnå dem ökar. Då målen även 
antas överensstämma med målgruppens intresse kan de anses utgöra en möjlighet i 
projektet. Målens funktion är viktig i arbetet med att förändra individers beteenden och 
attityder då de utgör grunden i vad som kommuniceras och i vad som är syftet med att 
engagera sig i energifrågan. 
 
Om det inte blir någon synlig förändring i hushållselanvändningen i Araby/Dalbo tror 
några intervjupersoner från projektgruppen ändå att något gott kan komma från 
försöken. Det skulle dock kunna vara ett hinder i projektet om försöken i området inte 
alls ger några resultat eller något visat intresse för energifrågan. Om det skulle bli känt 
i kommunen att det hade gjorts försök utan några resultat i Araby/Dalbo skulle det 
kunna leda till en minskad tro på den egna förmågan att påverka genom att minska 
elförbrukningen. Samtliga i projektgruppen tror att något resultat kommer att finnas 
efter hela projektet, även om elförbrukningen kanske inte minskar med så mycket som 
5 procent. Deras positiva utgångspunkt är en viktig förutsättning i arbetet med att 
motivera och förändra beteenden. 
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6. Diskussion 
Syftet med studien var att undersöka och beskriva hur ett kommunalt miljöprojekt i 
pedagogiska avseenden arbetar med att förändra individers attityder och beteenden 
samt, med utgångspunkt i arbetet i projektet, vad som hindrar och möjliggör en 
förändring av individers attityder och beteenden. I resultatet framkom att projektet 
arbetar med beteende- och attitydförändring på många olika sätt, med en tydlig 
pedagogisk tanke bakom metodik och tillvägagångssätt. Slutsatserna från analysen 
presenteras nedan för att besvara uppsatsens två frågeställningar. Efter 
frågeställningarnas besvarande följer en metoddiskussion och några reflektioner om 
ämnets komplexitet. Slutligen diskuteras förslag på framtida studier och användningen 
av SAMS-strategin i miljöarbete. 
 
 
6.1 Frågeställningarnas besvarande 
 
Hur arbetar kommunen, i pedagogiska avseenden, inom SAMS-projektet med att 
förändra individers attityder och beteenden?  
Kommunen arbetar inom SAMS-projektet med att förändra individers beteenden och 
attityder genom att sträva mot två mål. Det ena målet är att skapa ett intresse för 
energifrågan och en känsla av delaktighet. Det andra målet är att spara 5 procent 
hushållsel fram till maj år 2009. Sparmålet i projektet är konkret och mätbart, båda 
målen överensstämmer till stor del med målgruppens intresse. Detta gör att det finns 
goda förutsättningar för projektet att nå sina mål, som samtidigt utgör en viktig del i 
det pedagogiska arbetet med att förändra beteenden och attityder. En annan viktig del 
är budskapet, alla kan göra lite – tillsammans blir det mycket. Både i det långsiktiga 
energisparmålet och i de kortsiktiga tävlingsmålen återfinns samma tanke om att alla 
kan göra sin del; det spelar roll. För att skapa delaktighet används utnämningen 
”Europas grönaste stad” och olika goda exempel.  
 
Den metodik som utgör grunden för projektet bygger på feedback, jämförelser 
brukarna emellan och tävlingar. Tävlingarna fungerar som en metod att skapa 
kortsiktiga konsekvenser av beteenden som vanligtvis endast ger långsiktiga 
konsekvenser. De kortsiktiga konsekvenserna fungerar som feedback och ökar 
sannolikheten för att nya vanor ska kunna utvecklas. EnergiKollen är det verktyg som 
skapar förutsättningar för en medvetenhet kring energiförbrukningen, vilket i sin tur är 
tänkt att bidra till ett ökat intresse, en ökad motivation och en minskad 
energiförbrukning. För att förändra attityder och beteenden strävar projektet efter att 
skapa intresse genom att synas i olika sammanhang och genom att sticka ut, ett 
exempel är fröpåsen som delas ut men även tävlingar som metod är ovanligt i 
energisammanhang. Motivation är en viktig faktor i projektets arbete och finns i fokus 
i de pedagogiska grundtankarna kring delaktighet, lärande och feedback. 
 
Ekonomi antas spela en relativt liten roll för motivationen att förändra beteenden, men 
tillsammans med övriga vinster för individen och samhället kan incitamenten i 
projektet ses som tillräckligt stora för att motivera. Projektgruppen har en tro på 
individens möjlighet att göra skillnad samt höga förväntningar på resultatet. Denna 
tilltro bidrar till att stärka målgruppens förändringsvilja. Goda exempel används i 
projektet för att visa att det inte är omöjligt att förändra energianvändningen med 
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relativt små förändringar. De förutsättningar som behöver uppfyllas för att vanor ska 
vara möjliga att ändra uppfylls till viss del av projektet. Feedback används som en 
viktig del för att skapa motivation och engagemang, en positiv känsla kring 
energifrågan används på samma sätt. Det pedagogiska arbetet bygger på att individens 
eget intresse väcks för att lärandet ska uppfattas som tillräckligt viktigt för individen. 
Sedan finns möjlighet till reflekterad kunskap kring energiförbrukning och praktiska 
handlingar. Projektgruppen använder även olika aktiviteter i staden och en rad olika 
kommunikationskanaler för att skapa intresse och engagemang. Då projektet bygger på 
tävlingar, som i sin tur bygger på delaktighet, är det av största vikt att nå ut till 
målgruppen.  
 
 
Vilka hinder och möjligheter finns i de pedagogiska processer i SAMS-projektet som 
är avsedda för en förändring av individers attityder och beteenden? 
Information, kommunikation och massmedias fokus kan både hindra och möjliggöra 
en förändring av beteenden och attityder. Informationen i projektet utgör troligtvis en 
möjlighet då fokus ligger på lösningar och kunskap, informationen identifierar ett 
specifikt beteende och ger möjlighet till snabba, positiva konsekvenser. Massmedias 
fokus och de samhälleliga värderingarna i det nya miljöparadigmet verkar också vara 
möjligheter i projektet. Motivationsbrist, vanor och tidsbrist är sådant som kan utgöra 
stora hinder i projektets arbete. Även om det finns en vilja och en förmåga att förändra 
beteenden och attityder kan vanorna hindra en förändring. 
 
Incitament och kunskap kan också utgöra möjligheter medan bristen på desamma kan 
utgöra hinder. I projektet förefaller incitamenten sammantaget vara tillräckligt stora för 
att kunna skapa motivation. Att individens nyfikenhet och engagemang finns i fokus i 
projektet är en god förutsättning för att reflekterad kunskap ska kunna uppstå vilket i 
sin tur innebär en möjlighet i förändringen av beteenden och attityder. EnergiKollen är 
ett redskap som utgör en stor möjlighet att ge feedback och skapa förståelse för 
energiförbrukningen, samtidigt kan det finnas ett tillgänglighetsproblem i ett sådant 
Internetbaserat verktyg. Målen utgör en stor möjlighet i det pedagogiska arbetet då de 
är konkreta, mätbara, positiva och till stor del överensstämmer med målgruppens 
intresse. 

 
 

6.1.1 Frågeställningarnas relevans 
I studien användes två frågeställningar för att belysa kommunalt miljöarbete ur ett 
pedagogiskt perspektiv. Frågeställningarna var deskriptiva vilket gjorde att de fick 
deskriptiva svar. Det fanns en bakomliggande tanke i att fokusera på möjligheter och 
på det positiva, lyckade arbetssätt inom miljöområdet då frågeställningarna valdes. Det 
ansågs dock vara viktigt att fokusera även på möjliga hinder för att ge en rättvisande 
bild av projektets arbete och dess möjligheter att nå målen. Frågeställningarna och de 
svar de fick i studien anses relevanta ur ett pedagogiskt perspektiv då de ger en bild av 
hur ett projekt arbetar med beteende- och attitydförändring. Resultatet i studien visar 
att pedagogiska tankar kan utgöra en viktig del i förändringsarbete. Lärande, 
kommunikation och delaktighet är några av de pedagogiskt anknutna begrepp som kan 
utgöra en god grund i strävan mot ett framgångsrikt förändringsarbete.  
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6.2 Metoddiskussion 
 
Studien anses vara relevant liksom frågeställningarna och det valda tillvägagångssättet. 
En faktor som dock kunde ha bidragit till en bättre förståelse av det pedagogiska 
arbetet med att förändra beteende och attityder är studiens tidpunkt. Inför 
undersökningen föreföll projektet vara pågående enligt den information som fanns 
exempelvis på SAMS hemsida. Det visade sig under intervjuerna att projektet snarare 
befann sig i ett senare skede av planeringsstadiet vid tidpunkten för studien. Detta 
berodde bland annat på att funktionen EnergiKollen hade blivit försenad, vilket gjorde 
att tävlingarna inte startades upp. I en undersökning av projektets arbete hade några 
resultat från tävlingar eller aktiviteter kunnat ge mycket information som nu uteblev.   
 
En del etiska problem fanns under undersökningens gång, exempelvis omnämnandet 
av kommunen och projektet och användandet av en mellanhand i kontakten med 
intervjupersoner, dessa togs under övervägande och anses inte utgöra något problem i 
studien. Däremot framkom trovärdighetsproblem i metodkritiken. Genom att ha lämnat 
de nedskrivna intervjuerna till intervjupersonerna för godkännande kunde detta 
problem till stor del ha undvikts. Intervjupersonerna från hushållen deltog i en tävling i 
att spara energi under hösten 2007, denna tävling baserades dock på användandet av 
displayer i lägenheter och innefattade även värme- och vattenförbrukning. Kommande 
tävlingar inom projektet kommer att ha EnergiKollen som verktyg och enbart fokusera 
på hushållselen. De hushåll som ingår i målgruppen är villor, hyresrätter och 
bostadsrätter i hela Växjö medan höstens tävling enbart skedde i hyreslägenheter i ett 
visst bostadsområde. Dessa faktorer gör att undersökningsgruppen inte helt och hållet 
motsvarar målgruppen i projektet. Dock användes höstens tävling som ett test av 
projektidén och byggde på samma metodik som de kommande tävlingarna, vilket 
gjorde att undersökningsgruppen ändå ansågs relevant.  
 
 
6.3 Ämnets komplexitet 
 
Resultatet i denna studie visar att ett pedagogiskt tillvägagångssätt kan vara 
betydelsefullt i det förändringsarbete som miljöarbete innebär. Det största hinder som 
verkar föreligga i arbetet med att förändra beteende och attityder är vanor. Motivation, 
ekonomiska förutsättningar, fungerande alternativ och kunskap om miljöproblem kan 
finnas – ändå kan vanor utgöra ett hinder för praktisk handling. Studien har visat att 
det finns sätt att underlätta en förändring av vanor, men då det är viktigt att individens 
handlingsfrihet anses opåverkad, är det problematiskt att gå längre än till att just 
underlätta förändringen. Styrande medel som lagar, regler och större ekonomiska 
styrmedel kan användas på ett samhälleligt plan, men när det kommer till individens 
vardagliga handlingar och vanor krävs den individuella viljan. 
 
Det finns en tendens till att intresset för miljöproblemen tillskrivs alltför stor betydelse, 
både av projektgruppen och i rollen som forskare. För de personer som arbetar aktivt 
med miljöfrågor kan det vara självklart att människor vill, kan och bör förändra 
beteenden som skadar miljön, för den vanliga medborgaren kan det dock finnas många 
frågor och problem i samhället som anses som viktigare. Dessutom är frågan om 
koldioxidutsläppens påverkan på växthuseffekten omdiskuterad, vilket innebär att en 
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del inte instämmer i att det finns en koppling mellan energislöseri och miljöproblem. 
Det finns en risk att en övertro på individens motivation och intresse gör att 
miljöprojekt får svårt att uppnå högt uppsatta mål. Samtidigt är det viktigt att ha höga 
förväntningar på individens förmåga för att kunna uppnå stora resultat. 
 
Projektet SAMS pågår i en kommun som har vunnit priser för sitt miljöarbete och har 
utsetts till Europas grönaste stad. Kommunen marknadsför sig själv som drivande i 
miljöarbetet och som ett gott exempel för andra kommuner. Denna kontext påverkar 
sannolikt utfallet av projektet på ett positivt sätt då det redan finns ett intresse och en 
stor uppmärksamhet kring miljöarbetet i Växjö. Anledningen till att projektgruppen är 
positiv till projektet och har stor tilltro till dess resultat kan förmodligen ha ett 
samband med kommunens miljöprofil, det verkar finnas en känsla av att ingenting är 
omöjligt. Ett av kommunens långsiktiga mål är exempelvis att skapa ett helt 
fossilbränslefritt samhälle, något som kan anses vara mycket avlägset i nuläget. 
 
Mina egen uppfattning om projektets arbete är positiv, jag tror att det finns möjligheter 
att skapa kunskap kring energiförbrukning med hjälp av EnergiKollen och de olika 
tävlingarna. Efter intervjuerna med hushållen har jag dock insett att det är lätt att 
tillskriva resultaten alltför stor betydelse. De fem personer som intervjuades hade 
deltagit i en tävling där samtliga sparade relativt mycket hushållsenergi, ändå var det 
ingen av dem som direkt hade satsat på att vinna. Tävlingen hade väckt deras 
uppmärksamhet men resultatet verkar delvis bero på slumpen och yttre omständigheter 
som resor och en mild vinter. Att nå ut till målgruppen kan också vara svårare än 
beräknat; ett hushåll kan motta direktreklam, se artiklar i tidningen och på andra sätt 
höra talas om projektet utan att ens överväga att delta eller att logga in på 
EnergiKollen. Steget från medvetenhet till handling kan vara stort, ändå är det en 
samhällelig vinst ifall projektet lyckas skapa en medvetenhet. 
 
 
6.4 Framtida studier  
  
Studien fokuserade på ett kommunalt miljöprojekt som användes som exempel på ett 
förändringsarbete gällande attityd- och beteendeförändring. En annan vinkling som 
skulle vara intressant att använda i en undersökning är den samlade bilden av Växjö 
kommuns strategiska miljöarbete sett ur ett pedagogiskt perspektiv. Främst det 
miljöarbete som riktar sig till, och baseras på, kommuninvånarnas deltagande. De 
långsiktiga målen och satsningarna på att profilera kommunen som en miljökommun 
påverkar förmodligen i någon utsträckning möjligheterna att motivera invånarna till ett 
deltagande i miljöarbetet. Dessa möjligheter skulle kunna undersökas vidare.  
 
Ett annat område som skulle vara av intresse att undersöka är individens val och 
ansvarskänsla i samband med bilåkande. För att skapa förutsättningar för ett minskat 
bilåkande behövs kunskap om vad som påverkar individens val av transport och vad 
som kan motivera till användning av andra transportsätt. Vidare studier av motivation 
kopplat till energianvändning skulle kunna ge en värdefull grund till hur pedagogiska 
tankar kan användas för att minska miljöproblemen i samhället. Tankarna och 
arbetssättet i SAMS-strategin skulle kunna vara ett sätt att bättre förstå de processer 
som sker i den typ av motivationsarbete som behövs för ett minskat bilåkande. 
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I denna undersökning visade resultatet att vanor utgör ett stort hinder för förändring av 
vardagliga handlingar. Vanor kopplat till förändringsarbete är ett intressant 
undersökningsområde sett ur ett pedagogiskt perspektiv, då vanornas betydelse 
utmanar och försvårar det pedagogiska arbete som sker i förändringsarbete. Ett 
exempel på en tänkbar undersökning är vilka vanor som hindrar miljövänliga 
handlingar och hur dessa vanor kan förändras utan att individens upplevda 
välbefinnande och bekvämlighet minskar. En sådan undersökning skulle kunna bidra 
till förståelsen av vanornas komplexitet. 

 
 
   6.5 Att använda SAMS-strategin i miljöarbete   
  

SAMS-strategin kan enligt en intervjuperson från projektgruppen även komma att 
användas till andra miljöprojekt i kommunen. Ett exempel på ett miljöproblem är 
bilåkandet, som utgör ett stort hinder i kommunens strävan att nå ett fossilbränslefritt 
samhälle. På samma sätt som i hushållsenergifrågan kan beteende- och 
attitydförändring vara att föredra framför förbud och höjda avgifter i 
trafiksammanhang. SAMS strategi bygger på mätning, tävlingar och jämförelser 
mellan brukarna. För att applicera samma metodik i fallet med bilåkande krävs något 
sätt att mäta användningen av bilen och ett sätt att belöna de som avstår från bilen. 
Enligt Krantz Lindgren (2001) är det mer meningsfullt att försöka påverka resorna till 
och från arbetet än resorna på fritiden. Det verkar även saknas insikt i betydelsen av 
det egna bilåkandet, bilismen i stort anses vara ett problem men inte de egna 
handlingarna (se vidare rubrik 2.4).  
 
SAMS ledord; alla kan göra lite - tillsammans blir det mycket, visar att projektets 
grundtankar skulle kunna användas för att påverka beteende och attityder kring det 
egna ansvaret i frågan om bilåkande. Praktiskt skulle det kunna vara möjligt att 
arbetsplatser i kommunen anordnade tävlingar i att minska bilåkandet till arbetet, på 
initiativ av kommunen. Priser kunde, liksom i SAMS, delas ut till de som uppnådde ett 
visst resultat i minskat användande av bilen. Förslagsvis skulle dessa tävlingar 
kombineras med ytterligare satsningar på kollektivtrafik, cykelvägar samt möjligheter 
att köpa billiga cyklar, cykeltillbehör eller busskort.  
 
Även andra typer av förändringsarbete med fokus på miljöproblem skulle kunna dra 
nytta av SAMS-strategin. Gällande hushålls matinköp samt inköp av bilar och 
elektriska apparater finns mycket att göra och individens medverkan, intresse, vanor 
och engagemang utgör grunden för en möjlig förändring. Tävlingar med snabb 
feedback skulle kunna användas i mindre skala i redan befintliga aktiviteter. I 
mataffärer kan kunden ofta samla streckkoder av en viss vara för att vinna en premie 
eller ett pris, detta kan på enkelt sätt göras med ekologiska, kravmärkta, miljömärkta 
eller närproducerade varor. I samband med en sådan kampanj behövs information om 
sambandet mellan individens val i vardagen och den långsiktiga miljöpåverkan. Fokus 
bör dock enligt SAMS-strategin ligga på möjligheter att bidra till en hållbar utveckling 
och inte på hot eller skrämseltaktik. Det positiva budskapet och positiva mål är viktiga 
utgångspunkter. Alla kan göra lite - tillsammans blir det mycket. 
 



Referenser  
 
Angelöw, Bosse (1991). Det goda förändringsarbetet. Lund: Studentlitteratur. 
 
Angelöw, Bosse & Jonsson, Thom (1994). Individ och miljö. Lund: Studentlitteratur. 
 
Backman, Jarl (1998). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur. 
 
Bang, Henning (1994). Organisationskultur. Lund: Studentlitteratur. 
 
Bell, Judith (2006).  Introduktion till forskningsmetodik. Studentlitteratur / Open 
University Press UK Limited. 
 
Biel, Anders (1999) Väljer människor att agera miljövänligt? I Lundgren, L. J. 
(Red.). (1999). Livsstil och miljö – Värderingar, val, vanor. Stockholm: 
Naturvårdsverket förlag. 
 
Bolstad, August (1998). Handbok i lärande: Hur du lär ut för att andra ska lära in. 
Lund: Studentlitteratur. 
 
Bryman, Alan (2002) Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber AB. 
 
Carlsson-Kanyama, Annika, Lindén, Anna-Lisa & Eriksson, Björn (2003). 
Hushållskunder på energimarknaden: värderingar och beteenden. 
Forskningsgruppen för miljöstrategiska studier. (FMS-rapport 181). 
 
Dahllöf, Urban, Pedagogik, I Lindberg, Leif & Berge, Britt-Marie (1988) Pedagogik 
som vetenskap – vetenskap som pedagogik. Lund: Studentlitteratur. 
 
Edvardsson, Karin, Fyller miljömålen sitt syfte? I Edvardsson, K & Hansson, S-O. 
(Red.). (2006). Vägar till ett effektivt miljöarbete.  Umeå: Boréa förlag. 
 
Ellegård, Kajsa & Widén, Joakim (2006). Elanvändning i vardagen – en 
kunskapsöversikt inom ELAN-programmet. Elforsk. (Elforskrapport 06:57). 
 
Forsberg, Björn (2002). Lokal Agenda 21 för hållbar utveckling. Umeå: 
Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet. (Statsvetenskapliga institutionens 
skriftserie, 2002:2). 
 
Gardner, Gerald. T. & Stern, Paul. C. (1996). Environmental problems and human 
behavior. Boston: Allyn and Bacon. 
 
Hartman, Jan (2004). Vetenskapligt tänkande: Från kunskapsteori till metodteori. 
Lund: Studentlitteratur. 
 
Hedin, Anna & Svensson, Lennart (1997). Nycklar till kunskap. Lund: 
Studentlitteratur. 
 

  
 



Illeris, Knud (2007) Lärande. Lund: Studentlitteratur. 
 
Jahja, Rosman (1998). Miljön i dina händer – praktiskt miljöarbete för framtiden. 
Lund: Studentlitteratur. 
 
Krantz Lindgren, Petra (2001). Att färdas som man lär?: Om miljömedvetenhet och 
bilåkande. Diss: Göteborg: Univ., 2001. 
 
Kvale, Steinar (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur 
 
Lindén, Anna-Lisa. (2001). Allmänhetens miljöpåverkan. Stockholm: Carlsson 
Bokförlag. 
 
Lindén, Anna-Lisa. (2004). Miljömedvetna medborgare och grön politik. Stockholm: 
Formas. 
 
Lindstedt, Inger & Mårdsjö Blume, Karin (2006) Information – kommunikation – 
relation – en kunskapsöversikt inom ELAN-programmet. Elforsk. (Elforskrapport 
06:56). 
 
Mabon, Hunter (1983). Beteendevetenskap i arbetslivet, Stockholm: minab/gotab. 
 
Maltén, Arne (1997). Pedagogiska frågeställningar. Lund: Studentlitteratur. 
 
Merriam, Sharan B. (1994). Fallstudien som forskningsmetod. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Nordlund, Annika (2002). Environmentally Significant Behavior: Effects of values, 
norms, attitudes and habits. Diss. Umeå: Univ., 2002. 
 
På grön kvist: boken om miljö och miljöarbete. (2001). Sjöbo: TEM, Lunds univ. 
 
Patel, Runa & Davidson, Bo (1994). Forskningsmetodikens grunder: Att planera, 
genomföra och rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur. 
 
Parmander, Marianne (2005). Från idé till verklig förändring. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Revstedt, Per (2002). Motivationsarbete. Stockholm: Liber AB. 
 
Sjödén, Per-Olov. Ny livsstil… på livstid?. I Lundgren, L. J. (Red.). (1999). Livsstil 
och miljö – Värderingar, val, vanor. Stockholm: Naturvårdsverket förlag. 
 
Skill, Karin (2006). Mellan grönt tänkande och vardagligt görande: en 
hushållsstudie om aktiviteter för hållbar utveckling i fyra svenska kommuner. 
Licentiatavhandling Linköping: Linköpings universitet, 2006. 
 

  
 



Svenning, Conny (2003). Metodboken: Samhällsvetenskaplig metod och 
metodutveckling, Klassiska och nya metoder i informationssamhället, Källkritik på 
Internet. Eslöv: Lorentz Förlag. 
Svensson, Per-Gunnar & Starrin, Bengt (1996). Kvalitativa studier i teori och 
praktik. Lund: Studentlitteratur.  
 
Säljö, Roger, Brukarrationalitet och kretsloppsanpassad konsumtion. I Lundgren, L. 
J. (Red.). (1999). Livsstil och miljö – Värderingar, val, vanor. Stockholm: 
Naturvårdsverket förlag. 
 
Teorell, Jan & Svensson, Torsten (2007). Att fråga och att svara. Malmö: Liber AB. 
 
Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer - inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Erlanders Gotab. 
 
 
Dokument och artiklar 
 
Magnusson, Martin, D18a, Description of the metering system and test results from 
the first metering. No.TREN/05/FP6EN/S07.43335/006183, Sustainable Energy 
Systems in Advanced Cities, 2007-01-25. 
 
Miljöprogram för Växjö kommun, 2006-05-18. 
 
SAMS Växjö, Araby & Dalbo: Föregångare inom energiarbetet, 2008-02-12. 
 
Stern, Paul C. (2000). Toward a coherent theory of environmentally significant 
behavior. Journal of social issues, 56, 407-424. 
 
 
Elektronisk publicering 
 
ELAN-programmet 
http://www.elanprogram.nu/elan_raporter.html 
2008-02-20 
 
Naturvårdsverket 
http://www.naturvardsverket.se/sv/Verksamheter-med-
miljopaverkan/Energi/Energin-paverkar-miljon/ 
2008-02-22 
 
Naturvårdsverket 
http://www.naturvardsverket.se/sv/Klimat-i-
forandring/Klimatpolitiken/Internationell-klimatpolitik/Klimatkonventionen-och-
Kyotoprotokollet/ 
2008-02-23 
 
 

  
 

http://www.elanprogram.nu/elan_raporter.html
http://www.naturvardsverket.se/sv/Verksamheter-med-miljopaverkan/Energi/Energin-paverkar-miljon/
http://www.naturvardsverket.se/sv/Verksamheter-med-miljopaverkan/Energi/Energin-paverkar-miljon/


Naturvårdsverket 
http://www.naturvardsverket.se/sv/Klimat-i-forandring/Minska-
utslappen/Nyckelroll-for-kommuner/ 
2008-02-24 
 
SAMS 
http://www.vaxjo.se/vaxjo_templates/Page.aspx?id=6240 
2008-03-03 
 
SAMS 
http://www.vaxjo.se/vaxjo_templates/Page.aspx?id=6235 
2008-04-01 
 
SAMS 
http://www.vaxjo.se/vaxjo_templates/Page.aspx?id=6258 
2008-04-02 
 
SAMS 
http://www.vaxjo.se/default.aspx?id=6621 
2008-04-03 
 
Växjö kommun 
http://www.vaxjo.se/upload/12840/CO2%20svenska%202007.pdf 
2008-03-03 
 
 
Intervjuer 
 
Projektgruppen 
 
Adam, 2008-04-01, på hans kontor. 

Beatrice, 2008-04-02, på hennes kontor. 

Carina, 2008-04-02, på hennes kontor. 

Daniel, 2008-04-03, på hans kontor. 

Emil, 2008-04-04, på hans kontor. 

 
Hushållen 
 
Frida, 2008-04-15, på universitetsbiblioteket. 

Gustav, 2008-04-15, på universitetsbiblioteket. 

Hanna, 2008-04-15, på universitetsbiblioteket 

Ida, 2008-04-16, i hennes bostad. 

Johan, 2008-04-16, i hans bostad. 

  
 

http://www.naturvardsverket.se/sv/Klimat-i-forandring/Minska-utslappen/Nyckelroll-for-kommuner/
http://www.naturvardsverket.se/sv/Klimat-i-forandring/Minska-utslappen/Nyckelroll-for-kommuner/


Bilaga A 
 
Intervjuguide projektgruppen 
Identifierbara  
Frivillig medverkan 
Bandspelare 
Studiens syfte  
 
Bakgrundsfrågor 
 
- Hur kommer det sig att du arbetar med projektet? 
- Vilken är din roll i projektet? 
- När startade planeringen av projektet? 
- Hur gick planeringen till? 
- Hur kom det sig att ett sådant projekt startades? 
 
Budskap 
 
- Vad/vilka är projektets mål? 
- Finns det flera mål? 
- Vilka delmål är uppsatta? 
- Vilken är målgruppen? 
- Vilket är det viktigaste budskapet till målgruppen? 
- Hur förmedlas detta budskap? 
Projektets namn: 
- Vad betyder SAMS? 
- Vad ska namnet förmedla? 
 
Metodik  
 
- Vilka tankar finns bakom metodiken som används? 
- Finns det någon pedagogisk utgångspunkt i metodiken? 
Upplägg: 
- Vilka tankar fanns kring lanseringen? 
- Vad innebär upplägget med ”uppvärmning, träningsläger, tävling”? 
- Vilka är de viktigaste momenten i projektet? 
Information och feedback: 
- Hur används information i projektet? 
- Hur används feedback? 
- Vilka typer av feedback används? 
 
Individperspektiv 
 
- Det nämns i dokumenten att en känsla av fria val och eget ansvar är viktigt. Hur    
använder ni den kunskapen i projektet?  
- Hur arbetar ni för att skapa förståelse för att varje individs beteende spelar roll? 
- På vilka sätt är det tänkt att målgruppen ska vara delaktig i projektet? 

  
 



- Hur viktigt tror du att det är att förändra värden/attityder för att nå projektets mål? 
- Vad gör ni för att förändra värden/attityder? 
- Hur ser du på kopplingen mellan värden/attityder och beteende? 
- Vilken plats har individens egna lärande i projektet? 
Motivation: 
- Tror du att människor är motiverade eller att de behöver motiveras? 
- Hur tror du att man skapar motivation? 
- Hur försöker ni skapa motivation i projektet? 
Känsla: 
- Det skrivs i dokumenten att det är viktigt att skapa en positiv känsla i projektet. 
Vad är det för känsla ni vill skapa? 
- Hur har ni gjort för att försöka skapa denna känsla? 
 
Kommunikationsvägar 
 
- Vilka kommunikationsvägar används och varför dessa? 
- Vilka vägar anser du vara mest effektiva? 
- Hur stor del av målgruppen tror du att projektets budskap kan nå ut till? 
- Finns det något sätt att ta reda på hur många som projektets budskap når ut till? 
Hemsidans funktion: 
- Hur används hemsidan för att informera? 
- Det finns möjlighet att diskutera och tävla via hemsidan. Finns det någon aktivitet? 
- Hur mycket används hemsidan? 
- Tror du att det finns fler bra sätt att kommunicera som ni inte har använt? 
 
Tävlingen 
 
- Vad var syftet med tävlingen som genomfördes i 69 hushåll? 
- Vilka tankar fanns bakom tävlingen? 
- Hur såg tävlingens upplägg och innehåll ut? 
- Hur verkade de boende reagera på att tävla mot varandra? 
- Det var många hushåll som inte sparade någon energi i tävlingen. Hur tror du att 
det kan komma sig? 
- Hur användes tävlingsresultatet? 
Respons på tävlingen: 
- Vilken respons fick ni från de boende? 
- Vilken respons fick ni från andra aktörer? 
 
Andra aktiviteter 
 
- Hur stor del i projektet har EnergiKollen? 
- Vad innebär SAMS-kampen? 
- Tror du att stadens invånare kommer att tävla på eget initiativ via Internet? 
- Hur ska Araby och Dalbo engageras i att spara el? 
- Hur ska Araby och Dalbo användas som gott exempel? 
- Hur har ni tänkt pedagogiskt kring att ha ett visst område som föredöme? 

  
 



Hinder och möjligheter 
 
- I tävlingen hade de boende tekniska hjälpmedel. Hur ska andra bostäder motiveras 
att sänka sin energiförbrukning utan dessa hjälpmedel? 
- Ser du några hinder att nå målet 5 % lägre hushållselförbrukning? (motivation, 
vanor, ointresse, oförmåga, omedvetna om projektet) 
- Finns det någon risk att Araby och Dalbo inte sparar el, och därför inte kan 
användas som exempel? 
- Vilka möjligheter har kommunikationen att nå fram till målgruppen? 
- Vad händer om bara en minoritet av stadens invånare är medvetna om att projektet 
pågår? 
- Hur stor tror du möjligheten är att projektet lyckas? 
- Hur kan projektet användas om målet 5 % inte nås? 
 
Något mer du vill ta upp? 

  
 



Bilaga B 
 
Intervjuguide hushåll 
Studiens syfte 
Konfidentialitet 
Frivillig medverkan 
Bandspelare 
 
Bakgrundsfrågor 
– Hur länge har du bott i din lägenhet? 
– Hur många är ni i hushållet? 
– Hur kom det sig att du/ni flyttade till just detta område? 
– Visste du när du flyttade dit att det fanns en energiprofil? 
– Hur tänkte du i så fall om det? 
 
Metodik  
Budskap 
– Har du hört något om att Växjö utsetts till Europas grönaste stad? 
– Vad har du i så fall hört? 
– Hur tänker du om den utnämningen? 
– Har du hört talas om projektet SAMS? Var, hur? 
– Vad tänkte du i så fall när du läste/hörde om projektet? 
– Vad tycker du att namnet SAMS förmedlar?  
 
Teknik 
– Du har en display i din lägenhet - vad tänkte du när du fick reda på att det finns? 
– Vad tycker du om att ha en display? 
– Har du testat den/hur använder du den? 
– Finns det andra hjälpmedel man skulle kunna använda för att spara energi? 
 
Kommunikation 
– Har du fått någon information om hur man sparar el? 
– Vad till exempel? 
– Vad tänker du när du får sådan information? 
– Vilken form av information gillar du bäst? 
– Vilka vägar tror du är de bästa för att fånga människors intresse? (Press, 
hyra/faktura, fröpåse, personliga möten, montrar, hemsida, broschyrer, dr?) 
– Finns det någon kontakt med hyresbolaget när det gäller att spara el? 
– Pratar du med andra om din lägenhet, om displayen och energiprofilen? 
– Vad tycker din familj och bekanta om detta? 
 
Individperspektiv  
Tro på den egna förmågan 
– Tror du att ditt eget energisparande spelar någon roll? 
– Hur tror du att andra i huset ser på att spara energi? 
– Hur tror du att andra i staden ser på att spara energi? 
– Hur viktigt tycker du det är att göra något för miljön? 

  
 



  
 

Vanor 
– Vad är det enklaste man kan göra om man vill spara energi? 
– Vad brukar du göra för att spara energi hemma? 
– Är det något du har gjort länge? 
– Hur kommer det sig att du började med detta? 
– Finns det något du gör för att spara energi som du bara gjort i det nya boendet? 
– Vad är svårt att ändra på? 
 
Lärande 
– Har du lärt dig något om energi sedan du flyttade in?  
– Kan du berätta om en situation där du har lärt dig något? 
 
Tävlingen som ett pedagogiskt verktyg 
Tillvägagångssättet 
- Hur fick du reda på att det skulle vara en tävling? 
 
Attityd till tävlingen 
– Vad tänkte du då? 
– Vad tycker du om att ha en tävling i bostadsområdet? 
– Vad tycker du om de priser man kunde vinna? 
– Finns det andra priser som du hellre skulle ha sett? 
 
Motivation 
– Du/ditt hushåll sparade mycket energi – hur kan det komma sig?  
– Det var många hushåll som inte sparade någon energi i tävlingen. Hur tror du att 
det kan komma sig? 
– Tror du att människor försöker spara el för att de känner att de måste, borde? 
– Hur stor roll spelar ekonomin när man vill spara el? 
– Tror du att det är bra med lagar och regler för att få folk att spara el? 
– Hur tror du att man kan uppmuntra till att själv vilja spara el? 
 
Feedback 
– Fick de boende veta resultatet från tävlingen? Hur? 
– Vad tänkte du när du såg resultatet? 
– Pratades det i husen om tävlingen? 
– Vilken känsla tror du att tävlingen bidrog till bland de boende? 
 
Något mer du vill ta upp? 
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