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Sammanfattning  
Syftet med uppsatsen var att ta reda på vilka lärdomar Linköpings kommun och boende i 

området Hållbara kvarteren i Lambohov, Linköping hade kring projektet som innefattat 

kommunala beteendeinsatser i form av nudging och aktiviteter. Vi har även ämnat ta reda på 

hur boende ställer sig till beteendeförändringar. För att besvara våra frågeställningar har nio 

enskilda intervjuer genomförts, med slumpmässigt utvalda boende i Hållbara kvarteren och en 

projektledare vid Linköpings kommun. Flera boende har intervjuats oberoende på delaktighet 

i projektet för att få en bild av projektets effekter genom ett opåverkat urval av boende. 

Resultatet visade att många av de intervjuade boende inte hade uppfattat syftet med projektet 

eller varit aktiva i det. Resultatet visade även att majoriteten av intervjupersonerna hade en 

positiv syn på projekt som ämnar främja en mer hållbar livsstil även om det finns olika 

engagemang kring hållbarhetsfrågor hos de boende. Det finns skilda åsikter kring vilka 

tillvägagångssätt som de boende föredrar för att förändra sitt beteende i en mer klimatsmart 

riktning. Alla boende är dock överens om att smidighet är en nödvändig aspekt för att vilja ta 

del av en beteendeinsats.   

Nyckelord: Beteendeinsatser, beteendeförändringar, nudging, aktiviteter, hållbara livsstilar  

  

Abstract   
The purpose of this paper was to investigate the experiences among the municipality of 

Linköping and the residents in the district of “the Sustainable quarters” of Lambohov, 

Linköping, regarding the project that included municipal behavioural interventions in terms of 

nudges and activities. We also aimed to investigate how the residents adjust to behavioural 

changes. Nine individual interviews have been conducted to answer our questions. The 

interviews have been done with randomly chosen residents of “the Sustainable quarters” as 

well as with a project leader at the municipality of Linköping. The residents have been 

interviewed regardless of the extent they have been participating, this was done to create a 

picture of the effects that the project has led to, by having an unaffected selection of residents. 

The result showed that many of the interviewees had not perceived the aim of the project or 

participated in it. The result also showed that most interviewees had a positive attitude 

towards projects that aims on promoting sustainable lifestyles, even though the extent of 

engagement differs regarding questions on sustainability. There are different opinions among 

the residents on what approach that is preferable for them to change their behaviour towards a 

more climate smart way of living. However, all the interviewees agree on it having to be easy 

to adjust to, to be interested in taking part of such a change.   

  

Keywords: behavioral interventions, behavioral changes, nudging, activities, sustainable lifes

tyles   
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Inledning  

Den globala uppvärmningen blir allt mer akut (Naturvårdsverket 2013). Parisavtalet avser mål 

om att den globala uppvärmningen inte ska överstiga 2 grader och snarast sträva mot 1.5 

grader (Naturvårdsverket 2018b). FN:s klimatpanel IPCC visar tydligt att den mänskliga 

aktiviteten är den största bidragande faktorn till den temperaturökning som skett sedan mitten 

av 1900-talet (Naturvårdsverket 2018a). På svensk nivå fastslår miljökvalitetsmålet 

“Begränsad klimatpåverkan” att “halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med 

FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att 

människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig” (Naturvårdsverket 2019).   

Vi vet att städernas klimatpåverkan och deras möjlighet att bidra med lösningar är 

avgörande för klimatarbetet. Enligt Statistiska centralbyrån (2013) ökar urbaniseringen i 

rasande takt där prognosen pekar på att om ungefär 30 år kommer ytterligare 2,4 miljarder 

människor förflyttat sig in mot städerna. Enligt Madsen & Hansen (2018) är ett nyare 

tillvägagångssätt för att tackla klimatförändringarna att utföra experiment i städerna. Detta 

anses kunna vara ett mer effektivt sätt än tidigare mindre lyckade tillvägagångssätt där många 

olika parter är inblandade, så kallade multilaterala tillvägagångssätt (Ibid). Utöver att fokusera 

på städerna ökar insikten om att en förändring av människors beteende och livsstil är 

nödvändig för att lösa klimatutmaningen (Petersson u.å). Det har bland annat blivit vanligare 

att beslutsfattare tagit hjälp av psykologisk och beteendeekonomisk kunskap i utformandet av 

särskilda insatser, bland annat icke-reglerande styrmedel (Hertwig & Grüne-Yanoff 2017). Ett 

sådant exempel på icke-reglerande styrmedel för att komma till rätta med frågor om beteende 

och livsstil som diskuteras mycket idag är nudging.   

Nudging är ett verktyg som används till att förändra människors beteende mer hållbart utan att 

vara tvingande (Hertwig & Grüne-Yanoff 2017; Lindahl & Stikvoort 2015) samt bidra till att 

påverka människor på ett mer effektivt och naturligt sätt (Hansen, Skov & Skov 2016). Det 

kan exempelvis vara att kombinera nudging och politiska styrmedel (Lindahl 

& Stikvoort 2015). Nudging bygger på en insikt att förändra vardagliga handlingar mer 

hållbart (Lehner, Mont & Heiskanen 2016; Ölander & Thøgersen 2014) då vardagliga 

handlingar ofta är beslut som vi fattar på en daglig basis i bland annat våra hushåll (Byerly m. 

fl. 2018). Under de senaste 40 åren har det uppdagats hur rationellt beslutsfattande är 

beroende av flera aspekter såsom den tid som finns tillgänglig att fatta beslutet, kognitiva 

begränsningar och tillgänglig information (Hansen, Skov, & Skov 2016). Samtidigt 

finns stora kunskapsluckor kring hur människan påverkas av 

specifika nudgeinsatser (Byerly et.al 2018; Ölander & Thøgersen 2014). För att 

kunna utveckla arbetet med nudging är således ökad kunskap en nödvändighet (Byerly et al 

2018; Schultz 2002). Flera insatser görs idag för att öka lärdomarna kring beteendeinsatser. 

Ett sådant exempel hittar vi i Linköping.   

Linköpings kommun har utfört ett projekt kopplat till klimatsmarta bostadsområden 

på uppdrag av Boverket. Projektet “Hållbara kvarteren i Lambohov” har gått ut på att öka 

engagemanget hos boende i en nybyggd del av stadsdelen Lambohov för att leva mer 
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klimatsmart i sin vardag (2016a). För att öka medvetenheten hos människor kring hållbara val 

är projektform ett bra alternativ enligt Linköpings kommun (2016b). Dessutom är en ökad 

medvetenhet en viktig del i uppnåendet av miljömål (Naturvårdsverket 2018c). I 

projektet Hållbara kvarteren har insatser i form av nudging och aktiviteter för att främja 

hållbara livsstilar använts (Linköpings kommun 2019). Syftet var att testa beteendeinsatser för 

att se om de kan appliceras på andra områden i Linköping framöver (Linköpings kommun 

2016). Tidigare utvärderingar som har gjorts av projektet Hållbara kvarteren 

i Lambohov dokumenterar bland annat planering av beteendeinsatser och utvärderar lärdomar 

från kommunens perspektiv. Däremot saknas information om den enskilde boendes 

upplevelser liksom i vad mån beteendeinsatserna ger effekt över tid.   

Köhler (2018) menar att politiska insatser kan ha en invecklad process som kan ta flera 

vändningar. Det förväntas ha ett gott utfall men i verkligheten blir de inte alltid lyckade eller 

kan på vägen från målinställning till implementering i verkligheten rinna ut i sanden. Därmed 

ser vi att vår studie får en relevans i att ta reda på hur kommunala insatser för 

beteendeförändringar har fungerat i praktiken. I den här uppsatsen undersöker vi hur boende i 

projektområdet har uppfattat och upplevt projektet, hur de ställer sig till beteendeinsatser samt 

vilka förbättringsmöjligheter som finns för framtida projekt.   

Syfte och frågeställningar   
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur kommunala beteendeinsatser såsom nudging och 

aktiviteter för klimatsmart livsstil påverkar boende utifrån lärdomar i projektet Hållbara 

kvarteren i Lambohov. Vi vill ta reda på hur enskilda individer i området tagit till sig 

kommunens initiativ under och efter projektet samt hur de ser på beteendeförändringar. Detta 

ska besvaras genom följande frågeställningar:  

     

• Vilka lärdomar drar boende om styrkor och svagheter med projektet Hållbara 

kvarteren i Lambohov?  

• Vilka lärdomar drar Linköpings kommun om styrkor och svagheter med projektet 

Hållbara kvarteren i Lambohov?  

• Hur ser de boende på möjligheten att nå en mer klimatsmart livsstil via 

beteendeinsatser och beteendeförändringar?  

• Hur kan arbetet med beteendeinsatser utvecklas inför framtida projekt?  
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Bakgrund och vetenskaplig förankring 

Beteendeinsatser/Beteendeförändringar  

Människans levnadssätt är idag ett problem och belastning för miljön. För att vi till exempel 

ska uppnå vissa miljömål i Sverige är en viktig del i lösningen att ändra vårt beteendemönster 

kring konsumtionsvanor, hur vi transporterar oss samt hur återvinningen kan ökas (Lindahl 

& Stikvoort 2015). Beteendeinsatser nämns av oss i uppsatsen som ett paraplybegrepp för 

olika typer av insatser som syftar till att påverka människors beteende i mer hållbar 

riktning.  Nudging har inte som mål att individen vid förändring av beteende ska förändra sina 

värderingar eller få ett ökat informationsflöde (Lehner, Mont & Heiskanen 2016). Insikten om 

att få människor att reflektera mer över sina vardagliga handlingar är viktigt då människor 

idag endast reflekterar över cirka 45 % av sina vardagliga handlingar (Ibid). Feedback 

som synliggör konsekvenser av vårt beteende kan trigga oss till förändringar (Lehner, Mont & 

Heiskanen 2016; McKenzie-Mohr & Schultz 2014). Exempelvis när kunden fått se sina egna 

uppgifter kring elförbrukning jämfört med andra hushåll har de minskat sin användning med 2 

%. Feedback till individen under en längre period kan ha effekten att den främjar ett önskvärt 

beteende, med insikten att feedbacken framförs på ett tilltalande och lättförståeligt sätt 

(Lehner, Mont & Heiskanen 2016). Dessutom menar forskning att feedback har en effektiv 

verkan på personer som är mer positivt inställda till att förändra sitt beteende (McKenzie-

Mohr & Schultz 2014). Om feedbacken blir kortvarig finns risken att den glöms bort mycket 

snabbare (Naturvårdsverket 2014). Vid ett energibesparingsprogram i USA skickades 

sammanställningar ut till kunderna för att konkret visa upp konsumentens energianvändning 

jämfört med grannarnas. Sammanställningens effekter glömdes snart men när 

sammanställningarna skickades ut under en längre period blev effekterna mer långvariga, 

även om effekten sjönk gradvis med åren (Ibid). 

 

Att arbeta med nudging innebär att främja nästintill automatiska valmöjligheter för individen. 

Detta innebär att den fysiska miljön förändras för att guida individen till att göra mer hållbara 

val (Lehner, Mont & Heiskanen 2016; Ölander & Thøgersen 2014). Det anses även vara en 

möjlighet till att förändra människors beteende mer hållbart utan att behöva tvinga fram en 

förändring (Hertwig & Grüne-Yanoff 2017; Lindahl & Stikvoort 2015; Ölander & Thøgersen 

2014) eller att det exempelvis ska kosta pengar för individen (Lindahl 

& Stikvoort 2015). Teorier och metodik kring kognitiv samt socialpsykologi och 

beteendeekonomi har lagt grunden för nudging (Hansen, Skov 

& Skov 2016). Nudging arbetar även med att upplysa personer i sin vardag om mer 

miljövänliga val och om “varningar” av olika slag för att öka medvetenheten och viljan 

att ändra beteende (Lehner, Mont & Heiskanen 2016). För att öka motivationen till 

beteendeförändring menar Ölander & Thøgersen (2014) att det är av vikt att känna 

delaktighet. Vid genomförande av insatser finns det uppfattning av att specifika aktörer bär på 

huvudansvaret, men där auktoritära organ inte längre har samma betydande roll är 

miljögrupper en viktig del för att öka tilliten hos enskilda individer (Jones et.al 2009).  
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Begreppet nudging kan delas in i fyra olika kategorier som är förenkling och inramning av 

information, förändringar i den fysiska miljön, förändringar i standardalternativ och bruk av 

sociala normer (Lehner, Mont & Heiskanen 2016; Naturvårdsverket 2014). För att utveckla 

detta menar McKenzie-Mohr & Schultz (2014), Lehner, Mont & Heiskanen (2016) och 

Ölander & Thøgersen (2014) att tillgänglig information inte är gynnsam om den samtidigt är 

svårförstådd. Forskning visar att för mycket information kan ge en negativ inverkan på grund 

av att informationen blir för massiv för att ta till sig den (Ölander & Thøgersen 2014; 

Naturvårdsverket 2014). Därmed är inte informationsmängd alltid avgörande utan även 

utformning av budskap (Naturvårdsverket 2014), och informationens presentation (Ölander & 

Thøgersen 2014; Lehner, Mont & Heiskanen 2016; Naturvårdsverket 2014) har en påverkan i 

människors beslut (Lehner, Mont & Heiskanen 2016). Många av de val vi gör är kopplade till 

vår omgivande miljö. Nudging kan exempelvis vara att förändra människans omgivning och 

att på så sätt främja ett önskvärt val, såsom att skylta med en specifik produkt i ögonhöjd för 

att få konsumenten att välja den (Hansen Skov & Skov 2016; Ölander & Thøgersen 2014; 

Lehner, Mont & Heiskanen 2016). Ytterligare ett exempel som Lehner, Mont & Heiskanen 

(2016) tar upp är att forskning visat att mindre tallrikar på ställen där bufféer serveras gjort att 

matsvinnet minskat. Gällande förändringar i standardalternativ menar författarna att individer 

tenderar att undvika förändringar om de inte nödvändigtvis måste. Därför påverkas vi mycket 

av standardalternativ som får stort inflytande i de fall då människor väljer att strunta i sitt 

agerande. Ett exempel menar dem kan ses vid skrivare där inställningen varit ensidiga 

utskrifter, där ett standardalternativ med tvåsidiga utskrifter hade lett till minskad 

pappersåtgång. Sociala normer kopplas till att människan tar efter sin omgivning. Studier har 

visat att införandet av normer i olika sammanhang påverkar individen som därför vill bete sig 

utefter normen, som exempelvis på hotell där personalen skriver att majoriteten av deras 

gäster väljer att använda handduken flera gånger, som resulterat i att andra tagit efter (Lehner, 

Mont & Heiskanen 2016).  

 

Människan påverkas av hur andra beter sig (Naturvårdsverket 2014; Jones et.al 2009; 

Petersson u.å.) samt jämför och tar efter andras beteenden. Förutom beteenden inspireras vi i 

våra tankar och idéer (Naturvårdsverket 2014). En av de vanligaste anledningarna till 

beteendeförändring beror på den omgivning som lever mer hållbart och sprider vidare 

budskapet i egna sociala nätverk (McKenzie-Mohr & Schultz 2014; Ölander & Thøgersen 

2014). Spridning av reklam via informationskanaler används traditionellt sätt för att främja 

hållbara beteenden (McKenzie-Mohr & Schultz 2014). Ett annat tillvägagångssätt för att 

främja ett hållbart beteende är exempelvis genom grannar eller vänner som talar gott om nya 

beteendemönster. Detta kan bidra till att ett större intresse skapas hos människan (Jones et.al 

2009; McKenzie-Mohr & Schultz 2014). Sociala normer används i många fall tillsammans 

med nudging då människan gör val både omedvetet och medvetet genom att härma andras 

beteenden. Social nudging har även visat sig vara den mest effektiva informationsspridningen 

vid beteendeförändring (Ölander & Thøgersen 2014). 

 

Nudging är ett exempel på en beteendeinsats som, trots att den inte är ett traditionellt 

styrmedel, ändå har förutsättningar till att bidra till politikens mål såsom en minskad 

användning av fossila bränslen (Ramsberg 2016). Enligt Naturvårdsverket 
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(2014) är nudging inte ett tvingande styrmedel såsom lagar, förbud, skatter. Nudging är ofta, 

men inte alltid, mindre kostsamma än andra styrmedelsinsatser samt att de i många fall är 

ganska enkla att tillämpa (Ramsberg 2016). Hansen, Skov & Skov (2016) menar 

att de även kan vara mer effektiva och ett mer naturligt sätt att påverka invånare. Enligt 

Lindahl & Stikvoort (2015) kan en kombination av nudging och politiska styrmedel bidra till 

mer effektiva metoder vid beteendeförändring än vad politiska styrmedel gör på egen 

hand. Naturvårdsverket (2014) menar att beslutsfattare idag inte kan använda sig 

av traditionella styrmedel i samma utsträckning som tidigare på grund av den ökande 

globaliseringen, därmed är nudging till exempel en metod som är 

praktisk för beslutsfattare vid lösning av sociala samt individuella problem. 

Dessutom bidrar nudging till att beslutsfattare vid utformning och genomförande av nya 

regelverk behöver ta hänsyn till hur människor beter sig (Ibid). Naturvårdsverket (2014) 

och Lindahl & Stikvoort (2015) menar att nudging tillgår med styrkor såsom att individen får 

stöd i svåra beslutsprocesser samt att individen väljer vad denne själv vill och inte.  Köhler 

(2018) menar att processen för politiska införanden av insatser kan få flera utfall. I vissa fall 

blir de lyckade men i andra fall misslyckas dem. Ibland misslyckas de redan på vägen och 

hinner inte få någon påverkan på vardagslivet, eftersom planering och målsättning inte alltid 

stämmer överens med verkligheten. Lyckade och misslyckade projekt bidrar båda med viktiga 

erfarenheter och det som leder till ett projekts utfall kan vara situationsberoende och därmed i 

vissa situationer bidra med ett annat utfall om justeringar görs (Ibid).   

  

Naturvårdsverket (2014) menar samtidigt att det kan vara svårt att mäta utfallet av nudging. 

Detta beror på att resultatet från ett sammanhang inte kan appliceras på andra sammanhang då 

vi människor fungerar och påverkas på olika sätt.  En del av den negativ kritik som 

uppkommit gentemot nudging gäller även huruvida beslutsfattare skulle kunna utnyttja 

vetenskap för att manipulera invånare. Utöver detta finns kritiken att nudging som verktyg 

blivit ett substitut till de traditionella styrmedlen. Därmed menar vissa att beslutsfattare 

använder nudging som styrmedel som en enkel utväg från ansvar kring andra mer traditionella 

styrmedel (Hansen, Skov & Skov 2016). Andra svagheter som Naturvårdsverket (2014) tagit 

upp är att nudging är en insats som kräver tid för att kunna etablera sig och nå sin fulla 

potential som verktyg som beslutsfattare sedan kan använda sig av.    

 

Ett mindre lyckat projekt som införde individuell mätning samt debitering av kranvatten i 

hyresrätter i Sverige är ett exempel där insatser inte fungerat som förväntat. Resultatet visar 

bland annat att hyresgäster var missnöjda över att vattenförbrukningen tillhörde den tidigare 

standarden när den ingick i hyran samt att de blev bekymrade över den ytterligare kostanden 

som kom utöver hyran. Att informera hyresgästerna om miljöfördelar med en medveten 

vattenkonsumtion blev istället en utmaning (Köhler 2018). Personliga kostnader är enligt 

Ölander & Thøgersen (2014) ett vanligt skäl till att hållbara val bortprioriteras. Dock menar 

författarna att insatser är bra vid beteendeförändring då de val som är mest gynnsamma ur 

miljösynpunkt är svåra att lära ut (Ibid). Byerly et.al (2018) och Ölander & Thøgersen (2014) 

menar på att än så länge vet vi inte tillräckligt mycket om huruvida 

specifika nudging påverkar individen. Där krävs mer kunskap, i form av experiment menar 
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Byerly et.al (2018). Även Schultz (2002) menar att kunskap är en viktig förutsättning till ett 

mer hållbart beteende, att kunskapsbrist ofta är ett hinder för att främja ett specifikt beteende.  

 

 

Projektet Hållbara kvarteren i Lambohov, Linköping    
Linköpings kommun utförde tillsammans med Boverket, Östgötatrafiken, Stångåstaden, 

Tekniska verken samt Linköpings Universitet ett projekt mellan 2015 och 2016 kopplat till 

klimatsmarta livsstilar i bostadsområden (Linköpings kommun u.å.). Projektet syftade till att 

boende i en nybyggd del av stadsdelen Lambohov skulle få ett ökat engagemang för att leva 

mer hållbart. Beteendeinsatser användes inom områdena hållbar livsstil, transport och energi 

(Lemonie & Lindström 2016). Beteendeinsatserna som genomfördes kopplat till nudging 

var gratis busskort, duschklocka, sorteringskit för avfallshantering och elmätare. Kopplat till 

dessa tilldelades boende “prova på”-busskort tillsammans med information om “3 steg till en 

renare miljö”, installation av lockilock som var nudgen kring avfall där de boende 

fick sorteringskit för att minska felsortering av avfall, en enkel duschklocka där boende kunde 

se sin duschtid samt Eliqen, en app som mätte elåtgång i specifika hus med 

elmätare (Linköpings kommun 2019). Utöver nudgeinsatser satsades det även på aktiviteter 

för att främja en hållbar livsstil genom att skapa gemenskap och ge kunskap kring hur 

människor kan leva mer hållbart, såsom återbruksloppis och vegetarisk 

matlagning (Linköpings kommun 2016). Projektet syftade även till att utvärdera vilka 

beteendeinsatser som kan appliceras på framtida projekt (Linköpings kommun 2016).   
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Material och metod   

Val av metod   

Metoden som används i en studie ska vara relevant och stämma överens med det syftet 

studien har menar Kvale & Brinkmann (2014). Det som stärker validiteten av vår studie är att 

vi använder oss av intervjumetodik, som passar bra till vårt syfte där den enskilde individen 

står i fokus. Alvesson (2011) menar att det finns olika sätt att intervjua, bland annat i grupp 

eller individuellt. Halkier (2010) menar att varje enskild person får ut mindre information i 

fokusgrupper samt att gruppen kan påverka hur och i vilken utsträckning den individuella 

upplevelsen blir framträdande i intervjun. Därför ville vi ville lägga stort fokus på varje 

individ för att få till djupare svar och en mer personlig dialog. Vi ville även ge varje individ 

möjlighet att ta lika mycket plats att förmedla sina åsikter till oss. Individuella fördjupande 

samtal som lyfte fram den enskildes tankar kring projektet, vare sig denne varit aktiv eller 

inte, möjliggör kunskap om hur individer tar till sig beteendeinsatser och ställer sig till 

beteendeförändringar. Vi har även valt att genomföra en enskild intervju med 

projektledaren som varit drivande av projektet Hållbara kvarteren. Enkäter hade varit svåra 

utifrån vårt syfte för att kunna få förklaringar och fördjupade resonemang om 

beteendeinsatser. Likaså hade det funnits en risk att det främst skulle vara aktiva från 

projektet som svarade, medan vi ville nå såväl de aktiva som de som inte deltagit.  

 

Projektfokus  
I den här uppsatsen har vi främst fokuserat på de kommunala beteendeinsatserna som är 

kopplade till hållbara livsstilar. Detta eftersom nudgeinsatserna i praktiken användes i 

begränsad utsträckning. Duschklockan gavs ut till 4 flerfamiljshus på 64 lägenheter där 

utvärdering visade att hälften av hushållen använt sig utav den. Elmätaren har använts i tio 

hushåll och avfallsnudgen i 30 hushåll. Det är endast kollektivtrafiknudgen som varit 

tillgänglig för alla 487 hushåll även om endast 249 busskort aktiverades (Linköpings kommun 

u.å.). Då nudgeinsatserna användes i begränsad utsträckning har det varit svårare att få tag i 

folk som använt sig av dem. Dock har aktiviteterna varit tillgängliga för alla och är det som 

främst tagits upp under intervjuerna. Vi fokuserar även på beteendeinsatser i stort vare sig det 

gäller nudging, som är till för att förändra människors beteende genom att förenkla handlingar 

utan att ändra deras värderingar och åsikter (Lehner, Mont & Heiskanen 2016), eller 

aktiviteter som till skillnad från de mer automatiska handlingarna kräver att personer 

medvetet tar sig till aktiviteterna och därmed är medvetna om sin omvärld. Aktiviteter kan 

också, enligt oss, till större grad inspirera till att tänka annorlunda kring en mer hållbar 

livsstil, vilket förklarar skillnaden vi gör i studien mellan nudging och aktiviteter. Vi har 

tolkat det som att aktiviteter kan ingå i en nudgeinsats, då Lemonie & Lindström (2016) i sin 

utvärdering kring Hållbara kvarteren menar att “Boende kommer att nås av erbjudanden, 

information och aktiviteter som alla främjar till att ”knuffa” de boende i riktning mot en mer 

hållbar livsstil i enlighet med idéerna om nudging.” Vi har dock ändå valt att skilja dessa åt 

för tydlighetens skull. Utöver detta har vi valt att fokusera på beteendeförändringar generellt 

och hur de boende som intervjuats ställer sig till att förändra sitt beteende i mer hållbara 

banor.  
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Före intervjun    

Urval  

Projektledaren vid Linköpings kommun intervjuades för att ge bakgrund till projektet 

Hållbara kvarteren i Lambohov, förståelse för resultatet från de boende och för att kunna 

jämföra resultatet från de boende med projektledarens svar. Projektledaren är den främsta 

källan för information om planering och genomförande av projektet. Målgruppen i uppsatsen 

är dock framför allt de boende. Det var deras upplevelser och om den boende påverkats av 

projektet mot en mer hållbar livsstil som var av störst vikt för att besvara våra 

frågeställningar.    

 

Vi har valt att intervjua boende oberoende på om dessa har medverkat i projektet eller inte, 

samt om de bott i området medan projektet genomförts eller flyttat in efter projektets avslut. 

Anledningen till detta är för att vi är intresserade av att se projektet från olika sidor. Likaså är 

det intressant att fånga upp de som bott i kvarteren medan projektet pågått men som valt 

att inte delta i projektet och varför. De som har deltagit i projektet kan komma med 

intressanta synpunkter kring upplevelser och erfarenheter av projektet. De som flyttat in efter 

projektets avslut kan bidra med perspektiv om huruvida projektet fått spridning och 

fortfarande är omtalat i området. Vi har inte vid bokande av intervju frågat i vilken kategori 

den boende faller in under, nyinflyttad, aktiv eller inte aktiv. Detta har vi valt att sedan fråga 

under intervjuns gång.  

 

Eftersom vi slumpmässigt valt ut vilka hushåll vi kontaktat insåg vi tidigt att detta kunde 

innebära att vi inte skulle få jämt fördelade intervjuer med deltagande från projektet, icke 

deltagande och nyinflyttade i området efter att projektet genomfördes. Vi var ute efter att 

fånga boende slumpmässigt för att kunna få ett opåverkat urval av intervjupersoner. Det var 

också svårt för oss att innan intervjuerna ta reda under vilken kategori den boende föll in 

under då vi inte hade några namn eller uppgifter tillgängliga med tanke på GDPR. Istället 

hade vi ca 500 hushåll där urvalet berodde på vem som svarade i telefonen. Det var svårt att 

rekrytera boende och om vi dessutom hade varit tvingade att tacka nej vill vissa hade 

urvalsprocessen varit ännu mer utmanande. Då vi i slutändan fick åtta intervjuer varav 

majoriteten inte varit delaktiga i projektet är vi medvetna om att resultatet styrs på ett visst 

sätt utefter detta. Det betyder att det blir vissa vinklar som blir mer synliga kring projektet än 

andra, något som kan ha en negativ påverkan på validiteten. Kvale & Brinkmann (2014) 

påpekar att en hög validitet betyder att det som är av vikt för studien, i vårt fall hur projektet 

tagits emot hos olika grad av deltagande boende, ska kunna sammankopplas med de 

observationer som vi gör. Detta kan förtydligas med att det skulle varit att föredra att få någon 

boende i varje kategori, eller ett mer jämt fördelat urval för att stärka validiteten. Något annat 

som kan ha spelat roll i de svar vi fått kan ha att göra med den tid som gått sedan projektet 

pågick 2015 - 2016. Därmed finns risk att vissa boende inte kommer ihåg detaljer från 

projektet, något som kan påverka reliabiliteten då tillförlitlighet kan kopplas till att resultatet 

ska bli detsamma vid andra tillfällen och av andra undersökare (Kvale & Brinkmann 2014). 

Med detta menar vi att resultatet skulle kunna sett annorlunda ut om studien gjorts vid en 
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tidigare eller senare period. Vi menar ändå på att reliabiliteten stärks av vårt syfte som vill 

undersöka beteendeförändringar, något som vi anser är väsentligt att undersöka ur ett 

tidsperspektiv för att kunna förstå beteendeförändringar.   

 

Planering av studie  

För att få tag på intervjupersoner från hushållen i området valdes två metoder. En utav 

dessa var att slumpmässigt lägga informationslappar i brevlådor och den andra att 

slumpmässigt välja ut personer i kvarteret som kontaktades via telefon. Vi insåg efterhand att 

det blev för stort arbete av oss att nå alla ca 500 hushålls brevlådor, vilket gjorde att vi 

övergav den metoden efterhand. Likaså insåg vi att vi ändå skulle bli tvungna att ringa fler 

samtal än vad vi hade lämnat lappar. Vi ringde upp boende i området efter att först ha fått 

kunskap om vilka gator som varit inkluderade i projektet och sedan slumpmässigt 

välja gatunummer. Telefonnummer identifierades via Hitta.se. Vi valde att i telefon informera 

om vilka vi var och vilket syfte vi hade med att kontakta dem. I slutändan 

genomfördes åtta stycken individuella intervjuer med boende via telefon. Vid kvalitativ 

forskning anses det personliga mötet vara att rekommendera då telefonintervjuer kan anses 

skapa översiktliga svar (Alvesson 2011). Detta är kritik som vi är medvetna om kan påverka 

materialet, men efter övervägande valde vi ändå att föreslå telefonintervjuer till de boende för 

att detta skulle kunna upplevas som en mindre omständlig situation som krävde mindre tid 

och planering. Samtliga intervjupersoner valde att intervjuas via telefon. Intervjun 

med projektledaren vid Linköpings kommun skedde däremot på plats på kommunhuset.  

 

Vi valde att genomföra relativt korta intervjuer med de boende på ca 30 minuter, för att få så 

många som möjligt att vilja samt kunna ställa upp. Att få boende att avsätta tid i 

vardagspusslandet gör det svårt med långa intervjuer. Tiden för intervjuerna anpassades för 

varje enskilt fall. Några av intervjuerna blev kortare än 30 minuter beroende på hur vi som 

intervjuare uppfattade stämningen, exempelvis om den boende befann sig i en stressad 

situation. Då tiden för dessa intervjuer varit begränsad blev det viktigt att frågorna var väl 

formulerade och omfattade det som behövdes för att besvara syftet och 

frågeställningarna. Intervjun med projektledaren vid Linköpings kommun var 

istället en timme, vilket våra intervjufrågor anpassades efter.   

 

Vi har valt att nämna de boende som intervjuats som boende 1, boende 2 och så vidare. 

Intervjupersonen från Linköpings kommun har vi valt att nämna som projektledare vid 

Linköpings kommun efter att vi frågat hur denne vill bli nämnd i uppsatsen. Intervjupersonens 

roll blir viktig för trovärdigheten. Vi undviker att ange personnamn genom uppsatsen.    

 

Intervjuguide 

Vår intervju utgår från en semistrukturerad kvalitativ metod, vilket innebär att intervjun har 

förbestämda teman och frågor (Dalen 2011). Trots att intervjun består av teman som 

intervjuarna går igenom lämnas samtidigt rum för de som blir intervjuade att kunna fördjupa 

sina tankar och känslor (Alvesson 2011). Författaren menar att den som intervjuar har makten 

att påverka intervjupersonens reaktioner genom hur de frågor som ställs är utformade, något 

vi försökte tänka på i utformandet av vår intervjuguide för att få så öppna frågor som möjligt 
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och tänka på att undvika värderingar som kan styra den intervjuades svar (Ibid). På så sätt 

ville vi även stärka reliabiliteten enligt Kvale & Brinkmann (2014), som menar att resultatet 

kan bli styrt åt specifika håll om intervjuaren ställer ledande frågor som exempelvis kan 

utesluta vissa svar, eller använder formuleringar som kan påverka den som blir intervjuad. Vi 

undvek exempelvis ja/nej frågor som inte sedan hade utrymme för att diskuteras vidare. Vi 

har valt att utforma två olika intervjuguider. Intervjuguiden till kommunen har frågor för att 

fånga såväl bakgrund och syfte som intervjupersonens upplevelser och erfarenheter kring 

projektet. Vi har i förväg läst på om projektet för att kunna ställa relevanta frågor som bidrar 

till uppsatsens syfte och frågeställningar. Vår önskan var att få fram material som inte går att 

läsa sig till i redan befintliga dokument. Intervjuguide till projektledaren vid Linköpings 

kommun finns bifogad (Se bilaga 1).   

 

Den andra intervjuguiden är framtagen för att användas vid intervjuerna med boende i 

Hållbara kvarteren i Lambohov. Vid utformningen av frågorna har vi läst på om tidigare 

forskning om nudging och beteendeförändringar så att svaren från intervjuerna ska kunna 

förhållas till tidigare kunskap och teoretiska perspektiv. Intervjuguiden är indelad i olika 

teman beroende på om den boende är nyinflyttad och därmed inte deltagit i projektet, boende 

som varit aktiva under projektet och boende som bott i området men inte varit aktiva under 

projektet. I slutändan var det sju av de åtta boende som inte varit delaktiga i projektet medan 

en boende varit med på olika aktiviteter och bott i området, men inte tagit del 

av nudgeinsatserna. Utöver detta finns gemensamma frågor som ställs till samtliga boende, till 

exempel hur de ställer sig till beteendeförändringar och vad de anser är viktigt för att vilja 

förändra sitt beteende (Se bilaga 2).        

 

Under intervjun  

Genomförande   

Intervjuerna var uppbyggda efter intervjuguiden. En forskningsintervju går samtidigt inte att 

likna med en vanlig dialog då den intervjuade personens upplevelser är av vikt. Vi lyssnar och 

tar till oss av den intervjuades uppfattningar och erfarenheter och ska inte ge egna synpunkter 

eller uttrycka värderingar som kan styra samtalet (Dalen 2011). Vid genomförande utav 

intervjuerna har vi utgått från det Alvesson (2011) menar kring att empirin som tas med från 

en intervju påverkas av olika aspekter såsom förtroendeingivning. För att skapa 

förtroendeingivning har vi varit noga med att berätta vilka vi är, i vilket syfte vi kontaktar 

dem och hur vi kommer att använda materialet samt hur vi tar hänsyn till GDPR.    

Intervjupersonerna gav medgivande till att samtalen bandades. Inspelningarna har endast 

funnits tillgängliga hos oss inför transkribering av material och tills dess att uppsatsen blivit 

godkänd och publicerad. Efter nya rutiner gällande personuppgifter har samtycke om 

bland annat inspelning samt deltagande i intervjuer muntligt dokumenterats och spelats in. Vi 

har även informerat deltagarna om hur materialet kommer att användas och att 

intervjupersonen kan ta tillbaka sitt samtycke till uppsatsen godkänts och publicerats.   
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Efter intervjun  

Bearbetning av materialet  

Alvesson (2011) menar att analysen av intervjuerna är en av de viktigaste delarna av arbetet 

som kräver mycket insats. Den vanligaste metoden inom intervjuforskning kring kvalitativa 

studier fokuserar på att dela in materialet i kategorier samt kodifiera (Alvesson 2011), en 

metod vi har använt oss av genom att göra olika kategorier utefter de huvudteman vi 

kunde utläsa i intervjuerna. Vi markerade empirin som vi upplevde skulle uppfylla vårt syfte 

och frågeställningar. Därefter skrevs resultatet under de valda kategorierna som sedan fick 

underrubriker då vi upptäckte subteman över tid. Alvesson (2011) menar att materialet från 

intervjuerna bör granskas med kritiska ögon och inte ses som en självklar sanning. Vid 

bearbetning av materialet väljer vi att se att privatpersonernas svar utgår från deras egen 

uppfattning och verklighet liksom vad de har för erfarenheter utav projektet. Vi kan endast 

tolka det som intervjupersonerna delar med sig utav och diskuterar utifrån detta.   

 

Citat   

Vi har valt att vid framlyftande av citat ta bort utfyllnadsord såsom “eh” och “hm” som 

försvårar läsvänligheten. För att fortfarande behålla citaten så orörda som möjligt och för att 

inte påverka innebörden eller tolkningsbarheten av citaten har talspråk inte skrivits om till 

skriftspråk. Vi har även valt att kursivera citaten för att dessa tydligt ska framträda i uppsatsen 

jämfört med brödtexten.  

 

 

Ordförklaring   

Hållbarhet   

Vid nämnande av begreppet hållbarhet skriver vi ur en miljö-och klimatsynpunkt. Vi tänker 

att det inte är ovanligt att det kan vara svårt att skilja på termer som hållbarhet, 

klimatsmart och miljövänligt och har varit med om att intervjuade boende talat utifrån alla 

dessa termer. Vi tolkar det insamlade materialet utifrån de frågor vi själva ställt som innehållit 

termer som hållbar och klimatsmart samt att miljö-och klimatsynpunkten framgått som fokus 

under intervjuerna. Det är svårt att veta vart gränsen dragits mellan miljö och klimat under 

intervjuerna då vi också utgått från ett mer generellt perspektiv när vi ställt frågor.  

 

Ta del av en beteendeinsats  

Vi har frågat boende generellt kring vad de behöver för att vilja ta del av en beteendeinsats i 

alla sorts sammanhang, och menar därmed hur den boende överlag skulle vilja att en 

beteendeinsats går till för att vilja ta del av den för att förändra sitt beteende.   
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Resultat   
I följande del av uppsatsen kommer insamlad empiri från våra intervjupersoner att redovisas. 

Resultatet kommer att börja med en sammanfattning kring projektledaren vid Linköpings 

kommuns erfarenheter och lärdomar som sedan följs av en sammanfattning kring de boendes 

erfarenheter och tankar kring projektet Hållbara kvarteren i Lambohov och 

beteendeförändringar.  

Kommunen  

Projektets syfte och inriktning   

“Linköping vill bli en CO2-neutral kommun till 2025 så delvis det som ett syfte att vi att vi vill 

uppnå det målet, men också att vi vill jobba med hållbarhet. Det är en viktig fråga, så 

man vill vara en stad i tiden som hänger med såklart och gör sitt yttersta för att reducera 

koldioxiden.” (Projektledare vid Linköpings kommun).  

 

Projektet Hållbara kvarteren stämde väl överens med kommunens visioner om vad som är 

viktigt att fokusera på i kommunen, exempelvis att främja en hållbar livsstil. Syftet med 

projektet var att använda beteendeinsatser och nudging i ett avgränsat område för att få 

boende att göra mer hållbara val. Inspiration togs från andra projekt i Sverige samt från 

forskning där nyinflyttade ansågs vara en intressant målgrupp.   

 

“Man ville testa att arbeta i ett avgränsat område för att kunna se om nudging som metod 

kunde vara ett sätt att kunna påverka Linköpingsborna till att agera mer hållbart och då hade 

man tittat på sådana projekt i Sverige och man hade läst från olika universitetstexter från 

forskare att nyinflyttade var en intressant grupp” (Projektledaren vid Linköpings kommun).  

  

Kommunen valde att genomföra olika insatser i området för att se vad som fungerade för att 

förändra människors beteende i mer klimatsmart riktning. Vid planering av projektet tycker 

projektledaren att närheten till aktiviteterna var ett viktigt tillvägagångssätt för att skapa ett 

större och förenklat engagemang hos de boende.  

 

“Och, nä men som det här hållbara liksom att göra olika event i ett område. Det tyckte jag 

ändå var intressant. Jag tycker om att göra något som man kommer närmare där folk 

bor.” (Projektledaren vid Linköpings kommun).  

 

Projektledaren upplevde generellt att hushåll som deltog i projektet på olika sätt också var 

intresserade av projektet som helhet och att ändra beteende i mer klimatsmart riktning, men 

även att deltagande skapat ökat intresse och medvetenhet om det inte funnits intresse tidigare. 

Det finns även en chans att insatserna bidragit till att tidigare engagemang hos de boende 

eldats på.  

 

Beteendeinsatser  

I projektet har flera olika beteendeinsatser använts. Nudgeinsatserna var elmätare, 

duschklocka, busskort och sorteringskit som syftade till förbättrad avfallssortering. Dessa var 
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förbestämda och ändrades inte under projektets gång. De som hade huvudansvar 

över nudgeinsatserna var andra delprojektledare. Utöver dessa så arrangerades flera 

aktiviteter, där bland annat projektledaren var ansvarig, för att främja hållbara livsstilar och 

få boende att bli intresserade av att vilja ändra sitt beteende genom erbjudanden att prova på 

olika aktiviteter.   

 

Flera av de nudgeinsatser som användes fick inte någon bred spridning, då de flesta inte 

erbjöds alla boende. Den nudge som enligt projektledaren fungerade bäst var 

kollektivtrafiknudgen. Där upplevde projektledaren att närvaron var bra men hade uppskattat 

en högre respons på erbjudandet av att testa att åka gratis buss vilket alla boende i Hållbara 

kvarteren gavs möjlighet till. Bussgatan i kvarteret var vid projektet helt nylagd vilket 

projektledaren påpekar skulle kunna höjt intresset för att prova busskortet. I samband med 

busskortet fick boende olika budskap som syftade till hur de kan bidra till mer miljövänliga 

val i vardagen. De olika budskapen var till för att undersöka vilket budskap som flest boende 

lockades av för att vilja ändra sitt beteende till att åka buss.   

 

“Är det verkligen miljön och klimatet som är det avgörande? Eller är det andra frågor som 

ligger närmare oss själva?” (Projektledare vid Linköpings kommun).   

 

Busskorten testades under en relativt kort period och utvärderingen för projektet påvisar att en 

så kort period kan försvåra mätningen av effekterna, och att kunna mäta var ett tydligt mål 

med nudgeinsatserna enligt projektledaren. Projektledaren menar att många föredrar bilen då 

det anses mer praktiskt jämfört med bussen. Däremot kan det vara mindre praktiskt med bil 

för de som arbetar centralt då parkeringsmöjligheter minskar och parkeringspriser ökar. 

Projektledaren förklarar att Linköpings kommunen vill främja andra färdmedel än bil genom 

att göra dessa mer attraktiva såsom att bygga ut bredare cykel och gångvägar, knyta samman 

staden och göra det enklare för folk att ta sig runt på andra sätt än bilen. Projektledaren menar 

exempelvis att tydliggöra hur människor kan ta sig från en punkt till en annan genom 

färgmarkering på marken och annan konstnärlig utsmyckning.   

 

En annan nudge som användes var elmätare. Elmätaren var till att få de boende att vilja spara 

mer energi, dock menar projektledaren att el-nudgen kunde presenterats som ett mer 

intressant erbjudande samt utformats på ett bättre sätt för att få fler att vilja använda den. På 

500 hushåll var det endast ett tiotal som deltog i nudgen vilket enligt projektledaren gör att 

elmätaren som nudge inte blev effektiv.  

 

Ytterligare en nudge var duschklockorna som var till för att få boende att uppmärksamma sin 

duschtid. Enligt projektledaren upplevde de boende klockan som onödig. De visste redan hur 

länge de duschar, samt kände sig stressade till att duscha kortare tid. Dessutom var den 

opraktisk på det sättet att den exempelvis trillade ner. Nudgen var endast praktiskt användbar 

i fyra nybyggda hus där det var möjligt att mäta vattenåtgång. Projektledaren menar att 

duschklockan inte fungerade tillräckligt bra för att användas igen och att det inte heller var 

en nudge som den var höga förhoppningar på från början. Ett annat tillvägagångssätt för att 

främja nudgeinsatser som elmätare och duschklocka hade kunnat vara att skapa ekonomiska 
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incitament för ett större intresse, där exempelvis energibesparingen kopplat till elmätaren 

skulle kunnat utformas på ett mer intressant sätt. Det blev svårare att göra duschklockan 

attraktiv då de boende inte betalade extra för vatten.  

   

Den sista nudgen var ett sorteringskit som skulle underlätta sopsortering. Den var riktad mot 

åtta radhus på samma gata och uppkom genom incitament kring att reducera nedskräpning 

som Tekniska verken upplevt som bristfälligt med de nuvarande återvinningskärlen i nuläget. 

Därmed var tanken att efterarbetet skulle minska och en mer hållbar återvinning främjas.  

 

Ytterligare en typ av insats som genomfördes i olika former under projektets gång var 

aktiviteter, som syftade till att uppmuntra mer hållbara livsstilar.  

 

“[...] jag tänker även det här med att promota hållbara livsstilar. Det är egentligen det 

enklaste biten, för där pratar vi inte så mycket om att mäta någonting.” (Projektledaren vid 

Linköpings kommun).   

 

Exempel på en aktivitet som genomfördes var vegetarisk matlagning. Projektledaren menar 

att intresset för en ökad delaktighet i aktiviteterna kunde ha att göra med de boendes eget 

intresse eller om de exempelvis fick inspiration av intresserade bekanta som spred 

informationen. Vissa hade efter den vegetariska föreläsningen framfört till kommunen att de 

tagit till sig budskapet och blivit mer intresserade. Ett annat exempel på aktivitet 

var “solcellsrundan” där syftet var att skapa intresse kring solceller och hur de boende 

optimerar sin produktion av solel. Vid detta event var det hög närvaro vilket projektledaren 

påpekar var roligt. En annan lyckad aktivitet var stadsodlingen där ett tiotal hushåll var 

engagerade till att hjälpa till att odla. Något som projektledaren poängterade som en 

utvecklingsmöjlighet kring stadsodlingen var hur de boende själva kan skapa en 

ägandekänsla.  

 

“Hur involverar man personerna och hur skapar man att det blir deras eget liksom, på 

sikt” (Projektledare vid Linköpings kommun).  

 

Projektledaren menar att det till en början kan vara hjälpsamt för de boende att få hjälp utifrån 

för att komma igång men att det på sikt kan försvåra egna initiativ om kommunen tar för stor 

plats. Vid vissa aktiviteter menar projektledaren att kommunen inte alls skulle varit med då 

det blir mycket fokus på att kommunen driver engagemanget framåt. Det kan hämma det egna 

drivet och att det förväntas en fortsättning från kommunens sida istället för att anordna egna 

evenemang.   

 

Information om projektet   

De boende i Hållbara kvarteren i Lambohov fick tillgång till information genom flera olika 

vägar via Linköpings kommun som informerade om projektet både i pappersform i brevlådan 

och genom skyltar runt omkring i området, men även via sociala medier såsom Facebook. 

Utöver att vara ett informationsforum var Facebook liksom mail ett sätt för de boende att 

kunna kontakta kommunen under projektets gång. Utöver detta hade kommunen ingen 
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regelbunden kontakt med de boende för att exempelvis stämma av hur projektet upplevdes 

hos de boende.  

 

Ur kommunens perspektiv finns en tveksamhet om informationskanalernas effektivitet. 

Facebook och information hem i brevlådan tror projektledaren inte nådde sin fulla potential. 

Den information som boende får hem i brevlådan hamnar till viss grad i 

pappersinsamling. Dock tror projektledaren att en gemensam kontaktgrupp via Facebook eller 

mail hade varit bra för att involvera boende och hålla diskussioner levande. Projektledaren 

tror att skyltarna som sattes ut under projektet skulle göra de boende mer intresserade av 

aktiviteterna som anordnades, genom att väcka uppseende kring kommunens engagemang 

angående hållbara livsstilar. Det skulle göra att de boende som redan har ett intresse för 

frågorna, barnfamiljer och personer som anser att dem har ett större avtryck på klimatet skulle 

få ett ökat engagemang. Vidare menar projektledaren att de boende som är mindre 

intresserade av den här typen av frågor redan innan projektet förmodligen inte skulle känna 

samma engagemang för att delta. Likaså boende som redan anser sig göra tillräckligt för 

klimatet, lever ensamma eller inte har bil tror projektledaren tog till sig mindre av projektet.  

  

“Antingen känner man sig utvald eller så struntar man i det.” (Projektledare vid Linköpings 

kommun).  

 

“Det är svårt att föra fram budskap till folk som inte är intresserade. Väljer man att inte 

lyssna eller se då kan du undvika ganska mycket tänker jag. Då är det kanske ganska många 

som tycker att man inte ska lägga sig liksom hur du och jag lever våra liv.”   

(Projektledare vid Linköpings kommun).  

 

Den information som Linköpings kommun gav ut hade fokus på att nå boende i området 

Hållbara kvarteren i Lambohov. Därmed menar projektledaren att övriga i kommunen 

inte aktivt blev informerade om projektet som pågick i Lambohov. Att vara mer tydlig mot 

resterande invånare i kommunen angående projektet och dess aktiviteter är någonting som 

projektledaren menar kunde förbättrats för att kunna skapa ringar på vattnet hos 

övriga Linköpingsbor. Däremot var information kring enstaka aktiviteter såsom 

naturvandringarna öppen för allmänheten där kommunekologerna informerade via sitt 

program. I det fallet menar projektledaren också att de flesta som närvarade hade hittat 

informationen via det programmet. Närvaro dokumenterades via enkäter under 

naturguidningarna där en av frågorna rörde hur de närvarande fått kunskap om aktiviteten. 

Utvärdering av projektet visade att alla inte hade förstått syftet och att en del boende undrade 

varför kommunen arbetade med projektet. Andra funderingar som de boende hade framfört 

var kommunens roll i det hela.   

 

“För, det man hörde efteråt var ju liksom i […] genomgång, det var ju att några i den 

panelen undrade ju, aha, kommunen kom in och gjorde ett jobb sen så försvann dem. Vad var 

tanken sen liksom?” (Projektledare vid Linköpings kommun).  
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Framtid och Förbättringsmöjligheter  

För att förbättra framtida arbeten med beteendeförändringar menar projektledaren att 

utvärderingen av projektet bidragit till att kommunen kan förenkla framtida arbete med 

beteendeförändringar. Detta genom att ta bort vissa insatser som fungerat sämre, förbättra 

andra samt satsa på att lägga fram attraktiva erbjudanden, för att skapa ett större intresse även 

hos de som inte var lika intresserade att delta i projektet. Detta genom att 

kombinera nudging med andra styrmedel, exempelvis informativa.  

 

”Då kanske man måste ha något bra erbjudande som känns för bra för att inte kunna bortse 

från det.” (Projektledare vid Linköpings kommun).  

 

Vad gällde det förberedande arbetet med projektet menar projektledaren att en förstudie samt 

att överväga tidigare använda nudgeinsatser hade kunnat göra att projektet fått ut mer av sin 

potential, detta hade lättare kunnat åstadkommas om mer tid funnits. Mer tid hade även varit 

en fördel för att exempelvis mäta effekterna av projektet för att se om beteendeförändringarna 

fortfarande efterlevdes då utvärderingen exempelvis visade att många slutade åka buss efter 

"prova på"-perioden. Ytterligare en förbättringsmöjlighet som projektledaren nämner är att 

mer ekonomiska resurser hade varit till fördel för projektet. Projektledaren kopplar 

exempelvis till den nyanlagda bussvägen kopplat till kollektivtrafiknudgen och menar att 

sådana erbjudanden som erbjuder något helt nytt kanske bidrar till att intresset hos boende 

ökar.  

 

“Det skulle krävas ganska mycket arbete. Så att det inte blir nånting där man slösar tid och 

pengar, utan att det verkligen känns som att det tillför nånting.” (Projektledare vid 

Linköpings kommun).   

 

Det hade varit underlättande om mer tid och engagemang hade kunnat läggas på de olika 

delprojekten och att det funnits tid till eventuella justeringar under projektets gång 

då projektledaren upplever att det blev stort fokus på att bara genomföra det ansvar som 

personen blivit tilldelad. En annan förbättringsmöjlighet som projektledaren noterar är 

kopplat till informationen kring projektet till övriga i Linköping. Då fokus låg på att främst 

informera de boende kring vad som skedde i deras kvarter fick intresset kring projektet inte 

samma spridning som det potentiellt hade kunnat om allmänheten fått vara mer involverad.  

  

För att öka engagemanget hos de boende nämner projektledaren vikten av nyckelpersoner. 

Dessa nyckelpersoner hade kunnat få en individuell utbildning för att agera 

informationsspridare i kvarteret. Detta blev till sist inte av, vilket projektledaren tycker är 

tråkigt då det hade kunnat påverka engagemanget hos de boende.   

  

Erfarenheter som tas med till andra områden är att vissa insatser kan användas på de flesta 

områden, såsom att minska sina sopor och sortera rätt om möjligheter finns till detta. Likaså 

kan kollektivtrafiknudgen appliceras i andra områden. Utefter projektledarens erfarenheter av 

projektet menar denne att framtida projekt kan förbättras. 
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“Nä, allt kan bli bättre kan man summera med”   

(Projektledare vid Linköpings kommun).  

 

 

Boende  

Boendes syn på styrkor och svagheter med projektet  

Syftet  

De flesta av de boende menar att de, genom den information de fått kring projektet, förstått att 

det går att gissa sig till ungefärligt vad projektet handlade om. Några av de boende har även 

hört talas om projektet men vet inte så mycket om syftet och vilka insatser som användes 

under projektet. Det finns även boende som hört talas om specifika aktiviteter. Boende 4 och 

5 har inte läst något om att det pågått ett projekt i det egna bostadsområdet och vet därför inte 

vad projektet har handlat om. Boende 7 har till viss del varit delaktig i projektet och menar på 

att det funnits ett intresse kring hållbara livsstilar redan innan projektet startade, men vet inte 

ifall det var projektet i sig som ökade den boendes intresse till att vilja vara med.   

 

Nyttja rätt informationskanaler  

Boende 3 tror att informationen från kommunens sida behöver stärkas för att visa vad de vill 

uppnå med projektet, men även för att främja delaktigheten. Den boende tar 

upp Vallastaden som ett exempel på ett bostadsområde vars syfte från början visade tydligt på 

framtidens miljösmarta hem. Den boende menar att projektet Hållbara Kvarteren inte hade 

samma tydlighet från början, utan där krävs det mer engagemang av kommunen att informera 

boende om vad som ska hända i bostadsområdet. Projektets fokus kring hållbara beteenden 

har inte nått fram till den boende.  

 

De boende har tagit till sig information kring projektet via olika informationskanaler. Några 

säger att information kommit i brevlådan (Boende 1, 2, 3). Boende 3 menar att:   

 

“Med all annan reklam och samhällsinformation så det försvann liksom i 

mängden.”  (Boende 3).  

 

Den boende menar att denne istället fick information via en Facebookgrupp för medlemmar 

i Lambohov. Boende 6 minns att denne har passerat en folder eller lapp som kan ha suttit på 

en dagisdörr. Boende 1 och 4 har sett information i form av planscher som handlat om 

projektet medan boende 8 endast lagt märke till information i busskurerna som motiverar folk 

i området till att åka mer buss. Boende 2 funderar kring ifall mycket av informationen kom 

via sociala medier och menar att på det sättet tappar kommunen vissa som denne själv som 

inte använder sig av sociala medier. Boende 3 har däremot åsikten 

att Facebookgruppen kunde använts ännu flitigare. Detta då många i Lambohov är 

medlemmar och därför är ett effektivt sätt att uppmärksamma folk om vad som pågår.   

 

En annan informationskanal som kunde vara ett sätt att sprida information kring projektet är 

genom grannarna. Majoriteten av de boende menar att de inte hört sina grannar prata om 
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projektet (Boende 2, 3, 4, 5, 6, 8). Boende 7 har hört andra i grannskapet såsom vänner prata 

om projektet och som deltagit i olika aktiviteter. Den boende menar att det pågick en 

diskussion kring projektet bland vissa som denne pratade med. Den boende menar även att det 

inte funnits någon kontakt med kommunen gällande projektet. Boende 6 och 8 håller med om 

att kommunen inte behöver agera mer stöd för dem.   

 

 “Jag tror nog det räcker att veta att möjligheten finns om man efterfrågar det, det upplever 

jag ändå att kommunen erbjuder. Blir det för på blir nog folk anti, lika så jag också, det 

gäller att hitta en balans.” (Boende 8).   

 

Information om projektet överlag upplever vissa av de boende som bristfällig. Boende 7 

upplever att informationen inte varit tillräcklig. 

 

 “[…] det känns kanske som att man hade velat haft mer information om de olika 

aktiviteterna.” (Boende 7). 

 

Likaså tror boende 6 att detta ledde till att i den boendes fall blev projektet bortglömt. Den 

boende påpekar att kommunen borde tryckt mer på informationen för att verkligen få folk 

engagerade.   

 

“Sen svagheterna, det är infon om projektet och vad man kan göra. Det säger sig självt om 

man hittar en folder eller läser en folder en gång, man får inte infon tryck i ansiktet. Om 

kommunen hade velat att det här skulle förändra eller informeras, då skulle de nog ha 

informerat rätt hårt i brevlådor och om vad som händer mer kortfattat.” (Boende 6).   

 

Några av de boende upplevde den information de hade tillgång till som lättförståelig (Boende 

1, 2, 3, 7). Boende 1 och 8 hade dock sett att mer information skulle kommit om eventen och 

syftet med projektet för att exempelvis kunna läsa in sig och på det sättet bli mer intresserad 

av att delta. Boende 8 hade även uppskattat mer information om beteendeinsatserna. Boende 3 

menar också att projektets generella fokus inte framkom tydligt. Boende 4 tror att kommunen 

gjorde en bra informationskampanj som nådde många i bostadsområdet.   

 

Personlig förfrågan  

En svaghet utöver informationen som boende 8 identifierat kring projektet handlar 

om bristande personlig förfrågan.    

 

“Att erbjuda aktiviteter, det gör vi även på mitt jobb och det är jättefå som kommer. Utan att 

det är när man ger personliga inbjudningar som det händer någonting. Så jag tänker att det 

ofta är en svårighet med all slags roliga saker, man behöver någon som bjuder in en mer 

personligt.” (Boende 8).  

 

Vid eftertanke poängterar även andra boende att de inte fick en personlig förfrågan om att 

vara delaktig i projektet, något som kunde ha påverkat till att känna sig mer manad att vilja 

delta. Boende 4 och 5 menar att eftersom det inte kom någon personlig förfrågan prioriterades 



   
 

 25 

det inte att vara med. Boende 8 håller med om den personliga kontakten, men menar att den 

inte nödvändigt behöver komma från kommunen.   

 

“Jag tror ett personligt tilltal skulle kunna få mig, säg att några av mina grannar eller 

kompisar säger ´åh har du sett att det här är på gång? Ska vi göra det här? ´” (Boende 8).   

 

Flera av de boende tycker att projektet har varit ett projekt i tiden som berört viktiga ämnen 

och har varit en positiv aspekt (Boende 5, 7, 8). Boende 8 tycker att projektet ger större 

inblick i hur de kan leva mer hållbart. Boende 4, 7 och 8 tycker att det generellt var en bra 

satsning att starta ett lokalt projekt som fokuserar på ett specifikt bostadsområde. När det 

kommer till liknande projekt som Hållbara kvarteren som syftar till att förändra människors 

beteenden i en mer hållbar riktning menar boende 7 att: 

   

“Jag tror att det ändå kan vara en bra grej att börja i en liten skala, lokalt. Så kan ju det 

förhoppningsvis få ringar på vattnet.” (Boende 7).  

 

 Boende 8 menar att avgränsade områden innebär att det är lättare att hitta nyckelpersoner 

som i sin tur är mer benägna att påverka andra. Boende 7 tycker att projektet bidragit till att få 

upp ögonen hos folk kring hur enkelt det kan vara att anordna egna aktiviteter. Den boende 

menar att det kan ha varit projektet som inspirerat till egna initiativ hos den boende.   

 

“Och det är klart att det kanske blev, var inspirerat därifrån. Det vet jag inte, men det skulle 

kunna vart det.” (Boende 7).   

  

Att främja större delaktighet  

Aspekter som de boende tar upp som hade behövts för att vilja vara mer involverade i 

projektet är ett personligt intresse från början. Boende 1 menar att om intresset funnits hade 

denne helhjärtat kunnat engagerat sig mer. Boende 1, 5 och 6 påpekar att det inte fanns 

tillräckligt med tid i vardagen för att kunna engagera sig i projektet. Boende 6 menar att det 

gjorde det svårt att vara delaktig. Dessutom är vardagen redan uppbyggd på olika rutiner 

såsom arbete och familj där flera olika scheman ska vävas samman och fungera, ett ytterligare 

moment som den boende menar på blir krångligt. Däremot menar boende 4 att det är mer 

lockande att vilja engagera sig om det sker lokalt då det sker nära den egna bostaden. Boende 

3 tycker att den information som väl kom kring specifika aktiviteter inte främjade en 

delaktighet i det som skedde och att delaktigheten hade varit att föredra för att förändra sitt 

beteende i mer klimatsmart riktning. Det hade önskats att få vara mer involverad i processen 

och förstå mer om syftet. Boende 5 menar även att det beror på hur mycket det krävs av en 

person för att vara involverad. Är det något som inte kräver så stor omställning menar den 

boende att de kanske redan lever utefter det förväntade sättet eller att det inte blir så svårt att 

ändra på. Ytterligare något som hade stärkt boende 2s intresse för att vara delaktig var:   

 

“En bra start tror jag. Jag tror det är viktigt. Man känner sig liksom inkluderad och förstår 

syftet och vad som ska göras och varför. Då tror jag att det är enklare att ta ställning till att 

man kan vara med och vill vara med och tycker att det är viktigt.” (Boende 2).  
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Insatser  

Andra svagheter som boende 8 noterade var bland annat hur kommunen kom fram till de 

olika insatserna i kvarteret. Det blev otydligt både med syftet och bakgrunden till det. Den 

boende menar att det hade varit en bra idé att fråga de boende vad som efterfrågades i 

området. Boende 6 påpekar att kommunen kunde utformat projektet så att det krävdes mindre 

engagemang att vara delaktig då den boende menar att det krävdes tid, både i form av 

förflyttning och att vara den som aktivt behöver ta ledigt utan att veta om det ger någon vinst 

tillbaka. Den boende menar att de som väljer att engagera sig redan är intresserade av hållbara 

val och att det är svårare att nå de utan personligt intresse. Likaså är boende 8 inne på ett 

liknande spår och tror att folk generellt är oengagerade när det kommer till att ta till sig 

erbjudanden från olika verksamheter.   

 

Några boende påpekar att bussförbindelserna blivit bättre. Boende 8 ser positiva effekter av 

insatserna med bussförbindelserna mellan kvarteret och centrala Linköping. Den boende 

menar att även om denne inte varit aktiv i projektet syns en skillnad efter dess slut, då den 

boende ser möjligheten att välja bort bilen och ta bussen för att undvika krångel 

med parkeringsplatser. Boende 2 menar att den nyanlagda busslinjen påverkat många av de 

boende i positiv riktning. Den boende har pratat med bekanta i området som håller med om 

detta och att det nu mera är mycket smidigare att ta sig in till centrum.   

 

Det har uppkommit flera positiva synpunkter från vissa boende om de aktiviteter som 

anordnades under projektets gång. Boende 3 var inte delaktig i någon av aktiviteterna men var 

intresserad av att delta i aktiviteten för odling. Den boende menar att stadsodlingen är något 

som ligger i tiden och att många är intresserade för lokalproducerad mat, men att de inte 

personligen söker efter information om detta då samhället förväntar sig andra gärningar för en 

hållbar livsstil. Boende 7 var delaktig under två aktiviteter, utöver dessa aktiviteter var den 

boende intresserad av andra aktiviteter som anordnades. Den boende tyckte att den 

vegetariska föreläsningen var givande och inspirerande på flera olika sätt.   

 

Om det funnits möjlighet till att få vara med och planera insatserna i projektet menar flera av 

de boende att detta hade varit intressant. Det hade skapat en större förståelse kring syftet med 

insatserna menar boende 3. Boende 4 tycker att det generellt blir mer intressant när de får 

möjlighet att påverka. Boende 2 anser att det hade varit en bra metod att inkludera folk 

personligen. Det bidrar till att själv få vara med och själv forma ett projekt samt att det skapas 

en morot till att även vilja ta mer ansvar tror den boende. En svaghet som tagits upp är 

huruvida projektet hängde ihop med något annat. Där upplevde boende 4 att det blev otydligt. 

Den boende menar att det var oklart om det var en punktinsats som avslutades i takt med att 

projektet lades ner, eller om det skulle bli varaktigt för att testa insatsernas uthållighet under 

en längre period.   
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Beteendeförändringar  

Styrmedel  

När det gäller styrmedel för att få till stånd kring beteendeförändringar menar boende 3 och 4 

att skatter och förbud snarare blir en piska för att driva deras intresse att själva vilja förändra 

sitt beteende i mer klimatsmart riktning. Boende 4 menar att det ska vara sista utvägen att ta 

till förbud och skatter.  

 

”Skatter vet jag… uhh!, det är ett känsligt ämne eller vad man ska säga. Komplicerat om inte 

annat.” (Boende 4).   

 

Boende 3 tvivlar på att förbud följs helt då den boende menar på exempel såsom rökning där 

det inte fungerat. Det finns platser där människor inte får röka men folk gör det ändå. Den 

boende menar att det måste finnas någon slags uppföljning för att se hur förbudet fungerar. 

Boende 1 och 7 föredrar beteendeinsatser snarare än skatter och förbud, där det finns 

möjlighet att välja själv. Boende 2 däremot tror att skatter och förbud kan vara bra ibland om 

det gått så långt att det inte finns någon annan utväg, men att det finns mer effektiva metoder 

till att bli mer medveten om hållbara val. Ett exempel är att ta inspiration från andra där det 

varit lyckade metoder.   

 

Andra boende tror mer på skatter och förbud (Boende 6,8). Boende 8 tror att det finns en vilja 

till att förändra sitt beteende men att minsta motstånd försvårar denna process då det ofta 

kräver att personen behöver gå ur sin bekvämlighetszon. Boende 1 och 6 håller med i frågan 

och menar att om en förändring är jobbig att anpassa sig till, vill de boende hellre ha 

valmöjlighet som metod. Boende 2, 3 och 8 menar också att vid en förändring måste det 

finnas en konkret belöning som uppmuntring till det de gör. Boende 2 och 7 menar även att 

det helst ska vara på eget initiativ som en förändring ska ske snarare än tvång, vilket 

skulle kunna bidra till att en förändring blir mer hållbar över tid. Boende 6 menar dock för att 

få ett konkret resultat av invånarna uppskattar den boende hellre förbud och regler, vilket 

boende 8 håller med om. Gällande miljö och klimat tar det lång tid att se en förändring av det 

som gjorts medan det i andra fall som exempelvis att sluta röka ger en belöning mycket 

snabbare (Boende 8).    

  

“Jag menar att slänga en grön påse i stället för den vanliga ger inte direkt något till 

belöningssystemet i hjärnan så du känner lyckokänsla, det är väldigt få människor som gör 

det. Utan jag tror, tyvärr, att man behöver politiska styrmedel, förbud och regler.”   

(Boende 8).  

 

Insatser för att skapa beteendeförändringar  

För att vilja ta del av en beteendeinsats tror boende 6 att det ska ligga i det egna intresset att 

vilja ändra ett beteende. I många fall tar personer till sig av det som andra runt omkring en 

redan gör. Den boende ställer sig dock tveksam till ifall engagemang bör vara en del i 

beteendeförändringen. Boende 7 och 8 menar att det är lättare att ta till sig en beteendeinsats 

om det är något som berör ett ämne som ligger nära hjärtat, där också boende 3 påpekar att 

beteendeförändringen ska vara en vinning för miljön. Utöver det ska det finnas en anledning 
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till det förändrade beteendet. Boende 8 menar att ett incitament till att förändra ett beteende är 

om det finns en rädsla för konsekvenser, exempelvis hälsoproblem. blir det en självklarhet att 

förändra sitt beteende då konsekvenserna är större om du inte gör en förändring. Boende 4 

och 7 menar för att generellt vilja ta del av en beteendeinsats ska den ske i närområdet och 

därmed nära den egna bostaden. Alla de åtta boende håller med om att det ska vara smidigt att 

göra en förändring. Boende 3 menar att:   

 

“Det ska vara enkelt. För det är så mycket i samhället idag som tar tid.” (Boende 3). 

   

Färdmedel - ett situationsbaserat val  

Flera av de boende tror att många val som görs i vardagen sker per automatik snarare än 

genom eftertänksamhet (Boende 2, 5, 6, 7, 8).  

 

“Absolut tror jag man går på autopilot emellanåt. Speciellt om man liksom är 

småbarnsförälder och inte har så mycket tid över. Man ska liksom bara hinna med.”   

(Boende 2).   

 

Boende 3 och 6 menar att människor även gör genomtänka val i vardagen, dock poängterar 

boende 3 att tillgänglig information kan spela roll. Boende 2 och 7 menar att miljön är en 

aspekt som ofta tas i beaktning när ett val ska göras. Boende 5 menar att val av 

transportmedel är situationsbaserat, vilket boende 7 stämmer in på genom att förklara att 

avståndet och antal personer som ska ta sig från en punkt till en annan. Det kan även bero på 

praktiska aspekter som påverkar smidighet menar boende 1 och 7.  

 

Vilket färdmedel som ska användas är ett enklare val men är svårare vid planering av 

semester där exempelvis andra transportmedel används som genererar mer 

koldioxidutsläpp noterar boende 4. Boende 5 upplever att kostnader skiljer sig beroende vilket 

färdmedel som tas. Det är även sådant som avgör vilket färdmedel den boende vill använda 

sig utav. Vid långa pendlingssträckor flera gånger i veckan är exempelvis tåget ett billigare 

alternativ, men att bilen föredras då det är mest bekvämt. Boende 3 påpekar att är det nära till 

bussen är det mer attraktivt. Boende 4 upplever att i Lambohov finns det förmånliga 

bussvägar som är nära till hands, vilket är uppskattat.  

  

“[...], det kan man liksom börja en jord runt resa om det är så, från 20 meter från sitt hus. 

Med lokaltrafik och sen till tåget och sen vidare till världen.” (Boende 4).  

 

Vidare menar den boende att det är viktigt att bussarna går ofta så att det är smidigt. Boende 1 

kopplar till bostadsområdet Lambohov och menar att smidigheten med att ta sig runt till 

närområdet med buss och cykel absolut spelar roll. Boende 4 och 8 menar att infrastrukturen 

är en del i hur smidigt det blir att göra vissa val i vardagen. Boende 8 menar att det är 

samhällets roll att göra det så lätt som möjligt för folk att förändra sitt beteende när det 

kommer till bland annat sopsortering, jobbresor, transporter och liknande. Boende 8 menar 

också att sin nuvarande situation spelar roll när ett val görs. Däremot är det viktigt att tänka 

steget längre än att bara se till sin egen bekvämlighet. Bland annat att visa sina barn den rätta 
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vägen genom att vara ett föredöme samt medvetenheten om att ens barn kan ta efter vad en 

själv gör menar den boende.    

 

Påverkan från omgivning  

När det gäller påverkan på sitt eget beteende från omgivningen tror majoriteten att de 

påverkas av omgivningen (Boende 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8).   

 

“Jag tror att människan är lite som ett flockdjur, man vill göra som andra och inte sticka ut. 

De flesta vill det, inte alla.” (Boende 6).  

 

Boende 2 och 3 tror att de inspireras av att se andra agera på ett visst sätt, speciellt när det 

handlar om att förbättra sitt beteende. Boende 3 menar att det underlättar när det även finns 

förutsättningar för att främja det beteende folk vill uppnå. Boende 5 upplever också att det är 

lättare att förändra sitt beteende när andra i omgivningen gör på ett visst sätt.  

  

“Det blir väl lite mainstream av ett då så att säga så då försöker man väl, då gör man väl 

säkert som alla andra också. Så är det nog” (Boende 5).  

 

Boende 8 tror att folk tar till sig av andras goda exempel. Speciellt när det är ett omdiskuterat 

ämne som ofta tas upp i olika sammanhang. Den boende menar att folk tar till sig information 

på olika sätt, vilket gör det viktigt att tänka på hur en dialog om miljöfrågor framförs. Folk i 

ens omgivning, såsom på jobbet samt ens närstående har en stor påverkan på hur vi tänker 

kring miljö och klimat. Den boende menar att människor kan bli influerad av omgivningen 

vid normer och normaliseringar av hållbara alternativ såsom vegetarisk mat. Det blir nästan 

att folk automatiskt tar efter beteendet då menar den boende. Boende 4 och 7 håller med om 

att folk påverkas av andra men tror att det i slutändan är upp till en själv. Boende 4 tror 

däremot att åldern kan avgöra, att vissa vid äldre ålder har lättare att gå sin egen väg medan 

yngre söker sig till gruppbeteenden.    

    

Permanenta beteendeförändringar  

För att få beteendeförändringar att bli permanenta ger de boende i Hållbara kvarteren förslag 

och synpunkter på aspekter som kan vara avgörande. Att se en egen vinning av att förändra 

sitt beteende är en viktig del av att vilja göra en förändring (Boende 3, 7, 8). Boende 3 menar 

att den egna vinningen kan yttra sig på olika sätt, exempelvis ekonomisk vinning, tid och 

liknande. Dock påpekar den boende att kostnaden inte är avgörande när denne ska göra ett bra 

val. Boende 6 menar att det är viktigt att förändringen ska vara ekonomiskt möjlig att 

genomföra, att utbudet för klimatsmarta val bör öka och att resultatet av att ta till sig dem 

valen ska vara minst lika bra som de icke klimatsmarta valen. Även boende 8 påpekar vikten 

av belöning för ett mer klimatsmart beteende, då uppmuntring är bra för att ett beteende ska 

bli permanent samt blir en morot till att lättare se en anledning till att testa något nytt. Genom 

att själv känna att livet förändras till det mer positiva av en förändring blir personer mer 

benägna till att vilja sprida den kunskapen vidare till andra i ens omgivning menar boende 7. 

Boende 2 menar att det är lättare att ta till sig feedback från sina barn snarare än från 

samhället när folk blivit äldre.   
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Andra aspekter som boende 6 och 8 tar upp är att det ska vara smidigt och lättillgängligt för 

att skapa permanenta beteendeförändringar. Boende 6 menar att det ska finnas förutsättningar 

för att förändra ett beteende. Exempel kan vara att placera en busshållplats nära boende för att 

få dem att välja det färdmedlet. Det blir en automatisk handling helt enkelt. Vidare menar 

boende 6 att välutformade lagar och regler kompletterat av en långsiktigt hållbar infrastruktur 

kan bidra till permanenta beteendeförändringar. Den boende menar att samhället ska vara 

utformat så att allt rullar på utan att invånarna behöver ta aktiva val men ändå bidrar till 

permanenta beteendeförändringar. Detta menar boende 2 också på är mycket viktigt då det 

annars finns risk att folk i struntar i att fortsätta försöka agera på ett nytt sätt. Då blir det även 

lättare att själv inte känna sig motiverad till att göra en förändring när människor ser andra i 

sin omgivning som inte tar till sig de nya riktlinjerna.   

 

“Jag tror det är enkelt o liksom tänka ett nytt beteende och bete sig det här nya beteendet ett 

tag. Men det är nog enkelt att trigga ner och liksom leva det gamla beteendet asså, dem 

gamla synderna kommer tillbaka.” (Boende 2). 

 

För att lättare få tillit av invånarna och sedan kunna framkalla beteendeförändringar krävs att 

lyfta fram sådant som fungerat bra tidigare menar boende 4. Den boende menar att det inte 

går att sprida beteendeförändringar genom att bara säga att något varit positivt. Där krävs 

konkreta exempel på vilka faktorer som varit framgångsrika tidigare, och fokusera på att lyfta 

fram dessa när dem ska presenteras i andra bostadsområden. Den boende menar även att när 

lokala projekt görs i olika bostadsområden är det viktigt att ge feedback till alla dem som varit 

delaktiga i de olika insatserna. Genom att ha kontakt med de boende och ge återkoppling om 

insatserna och vad som varit positivt skapas ett bättre underlag för permanenta förändringar. 

Boende 1 och 5 trycker på att information skapar medvetande hos människor.   

 

“Men ja det enda som jag tror det är fortfarande information man tuggar in i folk helt enkelt 

att gör såhär. Vi är vanemänniskor, så får vi vant vid nåt nytt så att säga så brukar vi följa 

det sen.” (Boende 5).  

  

Framtid  

Kommunens möjligheter för att främja ett hållbart beteende  

De boende har lyft fram flera aspekter kring kommuners möjligheter till att främja ett hållbart 

beteende hos invånare. Boende 3 poängterar att det inte ska vara nödvändigt att själv lägga 

mycket tid på att leta information, utan informationen kring hållbara beteenden ska vara lätt 

att få tag på.  

 

“[…] det blir väldigt märkligt då om man tänker sig att man ska, man vill att medborgarna 

och individerna ska, ska bli mera, få ett större miljötänk. Men man inskränker möjligheten 

utan att skicka ut information.” (Boende 3).  

 

Det ska vara lätt, smidigt och snarast kunna ske per automatik, säger boende 6 om att förändra 

beteendet hos människor och tar upp sopsortering som ett exempel där det ska vara lätt att 
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hitta gröna påsen och slänga sitt avfall med tydliga uppdelningar vart saker ska slängas. Finns 

däremot redan intresset kring frågorna vilket boende 3 menar att denne har kan det i vissa fall 

bli naturligt att själv ta reda på information för att veta mer.  

 

Som tidigare tagits upp i resultatet beskrivs vikten av information kring beteendeförändringar. 

Boende 1 och 5 betonar vikten av att kommunen bör upplysa samt ge mer information och 

exempel på tillvägagångssätt för ett mer hållbart beteende, medan boende 3 menar att 

informationen ska vara lätt att förstå och få tag på. Informationsspridning kan förslagsvis ske 

både muntligt eller skriftligt menar boende 1, men även via sociala medier, tidningar eller i 

projektform som vid Hållbara kvarteren tycker boende 7. Dessutom trycker flera boende (1, 2, 

3) på att kommunen kan anordna hållbara aktiviteter under jämna mellanrum där exempelvis 

kunniga personer presenterar hållbara alternativ för ett mer klimatsmart beteende. Boende 8 

poängterar också vikten av kunniga personer, genom att som boende kunna höra av sig till 

kommunen med frågor kring hållbara beteenden. Boende 7 menar att i projektet Hållbara 

kvarteren i Lambohov hade kommunen kunnat höra av sig till de boende och 

undersökt vilka aktiviteter som efterfrågades. Det kändes lite oklart kring varför kommunen 

valt just de aktiviteterna som valdes menar den boende. Även boende 3 skulle velat vara mer 

involverad även om det inte innebar att vara med och bestämma vad som till sist skulle ske. 

Däremot kunde kommunen framfört vilka aktiviteter som skulle göras och få feedback från de 

boende innan det bestämdes helt menar boende 3.   

 

Vissa boende menar att kommunen borde visa upp konkreta resultat från exempelvis enkäter 

och uppföljningar i samband med lyckade projekt för att få boende mer intresserade. Boende 

2 menar att det skulle kunna bidra till att folk känner mer tillit till metoden samt förstå vikten 

med beteendeförändringar, det vill säga fortsätta trycka på nödvändigheten av att behöva 

förändra sitt beteende. Boende 5 nämner Håll Sverige rent som är en informationskampanj 

som ett tillvägagångssätt som fungerat tidigare som metod för att få folk att vilja förändra sitt 

beteende. Boende 1 tror på någon slags belöningssystem om folk väljer att aktivt göra vissa 

val i sin vardag.   

 

“[…] eller bonussystem om man uppnår nån viss nivå att man kan få en viss bonus, nån liten 

morot.” (Boende 1).   

 

Alla boende dras dock inte till tanken på att få en belöning såsom ett busskort för att vilja 

testa på ett nytt beteende (Boende 5).    

 

Andra tillvägagångssätt  

Andra tillvägagångssätt som kommuner kan använda sig av för att få folk att ta till sig ett nytt 

beteende kan vara att hjälpa till med ekonomiska medel (Boende 3, 4). Det ska finnas en bra 

planering kring gemensamma medel och kommunen har en viktig roll att prioritera vart 

pengar ska gå inom den närmsta framtiden menar boende 4. Boende 3 menar att det hade varit 

bra om kommunen kunde bekosta resurser såsom lokaler för att exempelvis anordna loppisar 

och liknande hållbara aktiviteter. Boende 6 tror på vikten av en välplanerad infrastruktur som 

automatiskt får folk att välja hållbara val såsom att åka buss.   
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“Då ska man inte förvänta sig att folk åker bil 5 km för en buss sista två milen […] vill man 

att folk ska åka buss, då ska det vara lätt att åka buss, då får man se till det.” (Boende 6).  

 

Som tidigare presenterats i resultatet trycks det på behovet av nyckelpersoner tycker boende 

8. Den boende menar att det är ett effektivt sätt att få kontakt med boende genom att dessa 

vistas på platser där flera befinner sig, såsom förskola eller dylikt. De kan även ta kontakt 

med boende genom sociala medier och försöka uppmärksamma aktiviteter eller få med folk. 

Den boende menar att det är svårt att ge förslag på tillvägagångssätt för att få fler engagerade. 

Det finns redan så mycket saker i vardagen som tar tid som gör att aktiviteterna som anordnas 

i projektet bortprioriteras.  
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Diskussion  
I diskussionen ställs resultatet från kommun och boende mot varandra. Detta genom 

jämförelse och diskussion utifrån vetenskaplig förankring.  

 

Information   
Förenkling och inramning av information  

Enligt Ölander & Thøgersen (2014) har människor generellt sätt svårt att vilja ändra sitt 

beteende i en mer hållbar riktning. McKenzie-Mohr & Schultz (2014), Ölander & Thøgersen 

(2014) och Lehner, Mont & Heiskanen (2016) menar att information vid 

beteendeförändringar inte alltid är ett framgångsrikt tillvägagångssätt och att information inte 

alltid visat sig vara en positiv metod för beteendeförändringar. Utifrån vad som framkommit i 

resultatet visar det att informationen var bristfällig och inte togs emot av de boende, utan att 

mer information hade uppskattats för att öka förståelsen. Exempelvis menade vissa boende att 

kommunen skulle kunna bidra med information om hur de kan agera mer klimatsmart. 

Forskning visar att för mycket information kan ge en negativ inverkan på grund av att 

informationen blir för massiv för att ta till sig den (Ölander & Thøgersen 2014; 

Naturvårdsverket 2014). Av resultatet att döma kan vi se att kommunen försökt nå boende på 

flera olika sätt men att flera av de boende, även de som hade ett större intresse för frågorna, 

hade föredragit ännu mer information både i pappersform och via sociala medier. Därmed 

menar Köhler (2017), Ölander & Thøgersen (2014), Lehner, Mont & Heiskanen (2016) och 

Naturvårdsverket (2014) att informationens utformning av ett visst budskap är av vikt, såsom 

hur mycket miljön besparas på att beteendeförändra (Köhler 2017). Hur informationen 

presenteras har påverkan i de beslut som människor tar och hur de väljer att behandla 

informationen som de får till sig (Lehner, Mont & Heiskanen 2016). 

Vårt resultat att informationsbristen skapade förvirring kring projektets syfte och fokus, där 

Ölander & Thøgersen (2014) menar att det eventuellt kan bero på bristande kunskap. Även 

Schultz (2002) menar att kunskapsbrist, i flera sammanhang där målet är att förändra sitt 

beteende, blir en barriär. Flera av de boende trycker på bristen på kunskap eller intresse för att 

göra hållbara val. Vissa boende påpekar även att de hade uppskattat om informationen 

presenterats på ett mer intressant sätt eller om andra lyckade projekt hade kunnat lyftas fram, 

detta för att öka de boendes kunskap och tillit till metoden och därmed vilja förändra sitt 

beteende.   

 

Informell informationsspridning genom sociala nätverk  

Naturvårdsverket (2014), Jones et.al (2009) & Petersson (u.å.) menar att vi människor blir 

påverkade av varandra. Naturvårdsverket (2014) menar att vi jämför oss och härmar andras 

beteenden. Förutom beteenden inspireras vi i våra tankar och idéer. Enligt McKenzie-Mohr, 

Schultz (2014) och Ölander & Thøgersen (2014) är vår nära omgivning som lever mer 

hållbart och sprider vidare budskapet i egna sociala närverk en av de vanligaste orsakerna till 

beteendeförändringar. Ölander & Thøgersen (2014) menar att sociala normer är en vanlig del 

när nudging används, detta då personer gör val, både omedvetet och medvetet utefter vad 

andra gör. Projektledaren menar precis som Jones et.al (2009) att den informella spridningen i 

form av exempelvis grannar eller vänner som pratar gott om projektet kunde skapa större 
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intresse hos de boende. Majoriteten av de intervjuade boende hade inte hört om projektet 

genom informell spridning. Under intervjuerna har även vissa boende betonat vikten av ett 

personligt tilltal genom att få en mer personlig inbjudan till att medverka. Många 

informationskanaler har använts men inte detta, vilket kan tyda på att det kan ha blivit 

naturligt för vissa att inte delta i projektet. För att skapa incitament till att medverka hade den 

informella spridningen kunnat vara ett betydande tillvägagångssätt att sprida information på 

sociala ytor såsom föreningar och dylikt. Genom att utbilda personer på detta sätt skapas en 

informationspelare som kan tillgå både med det personliga mötet men även andra 

informationskanaler. Att nyckelpersoner kan stärka arbetet genom att sprida information och 

påverka andra boende, är således något som resultatet visar. McKenzie-Mohr & Schultz 

(2014) menar att ett traditionellt sätt för att uppmuntra till hållbara beteende är genom 

exempelvis informationskampanjer i form av reklam. Enligt författarna är detta dock en 

ineffektiv metod för att främja ett hållbart beteende, utan ett bättre sätt är att informera ett 

grannskap som i sin tur kan informera om ett visst beteende eller främja ett normativt 

beteende, det vill säga nyckelpersonerna som även projektledare och boende har betonat 

vikten av i resultatet. Ölander & Thøgersen (2014) skriver också att bruket av sociala normer 

vilket innebär att individen vill ta efter resten av gruppen, är den mest effektiva 

informationsspridningen för att folk ska förändra sitt beteende. 

 

Incitament för ett hållbart beteende  
Delaktighet   

En aspekt kring delaktighet bland boende som belysts i resultatet är kring ägandekänslan. 

Enligt Ölander & Thøgersen (2014) är det viktigt att känna delaktighet för att bli motiverad 

till att vilja förändra sitt beteende. Skapandet av ägandekänslan är något som Palmberg & 

Kuru (2000) tar upp som ett resultat av möjligheterna för ungdomar att kunna engagera sig 

kring miljöfrågor lokalt. Chansen till att applicera kunskap och medvetenhet till något 

praktiskt främjas. Det skapar även en ansvarskänsla till att sprida vidare kunskap till andra i 

sin omgivning menar författarna. Även om detta appliceras på ungdomar tolkar vi det som att 

en morot till att få människor att engagera sig självmant är genom att förutsättningarna finns 

då människor gärna vill känna att dem själva kan göra en insats. Projektledaren betonar vikten 

av att hållbara beteenden sker på eget initiativ hos de boende snarare än att avgöras genom 

kommunens stöd. Att det kan finnas uppfattningar hos den enskilde individen kring att 

specifika aktörer bär huvudansvar inom genomförandet av insatser är något som Jones et al. 

(2009) menar på. En boende, som även varit delaktig i projektet, tyckte att projektet genom att 

finnas till visar hur enkelt det kan vara att som boende att driva engagemanget vidare. I de 

sammanhang där högre auktoritära organ får en mindre betydande roll blir det allt viktigare 

med den sociala tilliten genom miljögrupper som är med och verkar där behovet finns (Jones 

et al. 2009). Med detta tolkar vi det som att en drivkraft till att få boende att själva vilja ta 

ansvar till att driva engagemanget framåt kan vara att ha lokala grupper i bostadsområdet för 

att främja någon typ av samhörighet.  

 

Smidighet  

Vi kan genom resultatet se att det bör vara smidigt och enkelt att främja en 

beteendeförändring till att välja mer hållbara val då samtliga åtta intervjuade personer tog upp 



   
 

 35 

just detta som en viktig aspekt för dem. McKenzie-Mohr & Schultz (2014) förklarar att om 

något påverkar smidigheten av ett val mot en mer hållbar riktning minskar sannolikheten att 

personen gör det valet. Projektledaren menar att kommunen vill få fler att vilja välja mer 

hållbara färdmedel genom att utveckla attraktiva valmöjligheter såsom genom bredare 

cykelvägar eller färgmarkering som förtydligar vägens riktning. McKenzie-

Mohr & Schultz (2014) menar att om ett val förenklas leder det till att folk blir mer 

motiverade och därmed har lättare att förändra beteenden. Författarna menar att det är vanligt 

att ett beteende i “grön” riktning är svårare att ställa om till då det ofta är associerat till att 

vara en mer krävande omställning. Smidigheten kan också kopplas till den lokala aspekten 

som tagits upp i resultatet av både boende och projektledare. Projektledaren menar att 

avsikten med projektet var att främja närheten till aktiviteterna. De boende påpekar den lokala 

aspekten som framförallt positiv, men i vissa fall inte tillräcklig för att tycka att det är lätt att 

delta, även om de således krävde mindre tid och transportlogistik. Att förändra människors 

värderingar är däremot inte en del av nudgingarbetet (Lehner, Mont & Heiskanen 2016), och 

blir därmed en annan typ av arbete för att stärka möjligheten till beteendeförändringar. Ser vi 

till attityder som kan främja klimatsmart livsstil menar Naturvårdsverket (2018c) att 

klimatsmarta livsstilar kommer bli viktigare för att nå miljömål, därmed kan det antas att 

projekt som Hållbara kvarteren sannolikt kommer få större potential där egen valmöjlighet i 

form av aktiviteter främjas. Ser vi istället till nudging där valen ska ske nästintill per 

automatik (Lehner, Mont & Heiskanen 2016) kan detta vara en bra metod för att främja ett 

hållbart beteende utan att behöva ta till sig ett ökat informationsflöde (Ibid), men där en 

beteendeförändring ändå behöver ske.  

  

Insatser  
Insatser för beteendeförändring 

Analysen visar att frivilliga insatser såsom aktiviteter inte fungerar för alla då exempelvis 

ointresserade personer tycker att det är krävande och därmed avstår, men även att 

aktiviteterna var mest framträdande hos de boende som vi intervjuat. Om projektet hade 

fokuserat på fler nudgeinsatser som inte krävde ett eget engagemang och som var mer 

effektiva än de som användes i projektet hade detta kunnat bidra till att de som inte är lika 

intresserade av frågor kring klimatsmarta beteenden hade tagit del av en insats utan att behöva 

engagera sig. Detta betyder att det hade skapat en bättre balans mellan olika typer av 

beteendeinsatser för att nå så många som möjligt. Införande av insatser har dock visat sig inte 

alltid vara en effektiv metod för att främja ett klimatsmart beteende. Exempelvis vid införande 

av individuell mätning och debitering av kranvatten bland hyresgäster. Insatsen följde inte 

den tidigare standarden där varmt kranvatten ingick i hyran, därmed blev den ytterligare 

kostnaden ett bekymmer för hyresgästerna. Det blev en utmaning att informera hyresgästerna 

om exempelvis dess miljöfördelar av projektet av att bli medveten av sin vattenkonsumtion 

(Köhler 2018). Ölander & Thøgersen (2014) menar att personliga kostnader ofta är en orsak 

till att människor inte väljer hållbara val, något som framkommit ur resultatet då val av 

färdmedel påverkas där de boende påpekar att valet beror på vad som känns mest lönsamt, i 

detta fall ekonomiskt. Dock menar författarna att insatser ändå är bra för att förändra 

människors beteende då det är svårt att lära ut vilka hållbara val som har störst betydelse för 
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vår miljö (Ölander & Thøgersen 2014). Naturvårdsverket (2014) menar att en insats blir mest 

effektiv för dem som har en önskan om att bli hjälpta i ett specifikt beteende eller om 

insatserna är så diskreta att de verkar osynligt, något som vi genom resultatet utläser kan vara 

bra för att nå personer utan ett personligt intresse att förändra sitt beteende, men som också 

stämmer överens med projektledarens samt de boendes resonemang kring att deltagande 

påverkades av graden intresse kring frågor som projektet berörde. De boende som hade hört 

om specifika aktiviteter hade också det personliga intresset för att främja en hållbar livsstil, 

vilket kan peka på att dessa personer är lättare att nå.   

 

Majoriteten av nudgeinsatserna som fanns med i projektet var vagt använda i jämförelse med 

att det var 500 inkluderade hushåll i projektet. Endast kollektivtrafiknudgen som använts i 

projektet nämndes under intervjuerna, även om sopsortering påpekades som viktig utan att det 

kopplades det till någon nudge. Därmed visar resultatet tydligt att kommunens 

specifika nudgeinsatser inte gjort ett särskilt stort avtryck hos de intervjuade boende. I vissa 

fall är det också oklart huruvida den förbättrade kollektivtrafiken sågs som en del av 

kommunens beteendeinsatser av de boende, något som kunde framgått tydligare. De boendes 

svar pekar på smidighet och närhet till busshållplatser som viktigt vid diskussion om 

kollektivtrafik och många är positiva till att åka kollektivt då det finns en vinning såsom 

pengar, tid och mindre krångel. Naturvårdsverket (2014) menar att en anledning till att 

människan gärna inte förändrar ett beteende kan ha att göra med att det inte finns tillräckligt 

med tid i vardagen för att anpassa sig till nya beteenden, innebärande att det blir ett krångligt 

inslag i vardagen. Enligt McKenzie-Mohr & Schultz (2014) kan kostnader vara ett hinder till 

att inte uppnå ett mål. I detta fall då kollektivtrafiken haft ekonomiska fördelar ser vi också att 

detta är en insats som utnyttjas då den fyller ett behov. Ser vi till dessa hindren vid 

beteendeförändringar, såsom tidsperspektiv, det krångliga inslaget och kostsamma lösningar 

bör nudging kunna vara ett lämpligt sätt att bidra till förändringar hos människors beteenden 

då Ramsberg (2016) påpekar att dessa insatser ofta inte påverkar individens ekonomi i negativ 

bemärkelse samt att Lehner, Mont & Heiskanen (2016) menar att valen ska ske nästintill per 

automatik, vilket innebär att det inte behöver göras en krånglig förändring. 

 

Förbättringsförslag  
Feedback  

Vissa boende har i resultatet betonat vikten av feedback på olika sätt. Exempelvis genom att 

kommunen skulle undersöka vad de boende tyckte om de insatser som skulle genomföras för 

att få feedback på sina idéer. Ett annat exempel som togs upp i resultatet var att feedbacken 

tillbaka till de boende är av vikt efter ett projekt som Hållbara kvarteren för att på så sätt ge 

återkoppling till de boende och sedan använda underlaget för framtida projekt. Även att det 

spelar roll vem som framför feedbacken togs upp. Enligt McKenzie-Mohr & Schultz (2014) 

behövs feedback för att nå uppsatta mål, då brist på information kring sitt beteende försvårar 

förändringsarbetet. Köhler (2017) menar också att återkoppling är nödvändigt för att 

människor ska få ett intresse av att vilja göra en insats för miljön. Feedback är även effektivt 

för personer som är positivt inställda till ett förändrat beteende (McKenzie-Mohr & Schultz 

2014). Naturvårdsverket (2014) förklarar att kortvarig feedback löper risk att glömmas bort 
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snabbt. Lehner, Mont & Heiskanen (2016) menar att feedback kan trigga människan till olika 

beteenden, men kan också under en längre period främja ett önskvärt beteende och vara som 

mest effektivt när det sker upprepade gånger. Det är även av vikt att feedbacken ges på ett 

tilltalande och lättförståeligt sätt för att öka chansen att få folk att vilja ta chansen att förändra 

sitt beteende.   

 

Traditionella styrmedel  

Beteendeinsatser kan ses som ett komplement till lagar och förordningar (Lehner, Mont & 

Heiskanen 2016; Ölander & Thøgersen 2014) då nudging inte tillhör styrmedel som anses 

vara tvingande (Naturvårdsverket 2014). Ölander & Thøgersen (2014) förklarar att 

traditionella styrmedel såsom ekonomiska eller lagstiftning är de vanligaste som också anses 

vara mest effektiva, medan Lindahl & Stikvoort (2015) menar att en kombination 

av nudging och politiska styrmedel ibland kan innebära mer effektivitet. Likaså menar 

Ölander & Thøgersen (2014) att traditionella styrmedlen ofta är otillräckliga att använda 

enskilt och att ett komplement med insatser såsom nudging skulle kunna visa på mer 

effektivitet, men att detta ofta hamnar längre ner vid prioritering eller blir nedröstat av 

regeringar och andra aktörer. Vad gäller tvingande styrmedel såsom skatter och förbud för att 

främja beteendeförändringar visar resultatet att det finns en del skilda åsikter, där vissa tror 

gott om detta och menar att det skulle kunna vara en effektiv metod i vissa situationer, medan 

majoriteten tvivlar på att det är effektiva metoder. Enligt Lehner, Mont & Heiskanen (2016) 

är beteendeinsatser ett hjälpsamt verktyg vid beteendeförändringar. Lindahl 

& Stikvoort (2015) menar att ekonomiska styrmedel såsom skatter inte visat sig vara en 

tillräcklig metod för att förändra människors beteende, något som författarna menar beror på 

människans rationalitet. Dock trycker vissa boende på vikten av belöningssystem eller 

uppmuntran för att få fler intresserade och skapa mer permanenta förändringar. McKenzie-

Mohr & Schultz (2014) förklarar att belöningar kan främja beteendeförändringar, genom att 

exempelvis skapa en morot såsom rabatterade priser vid bättre val. Människor vill ha 

anledningar till att göra förändringar. Petersson (u.å.) menar att de som använt sig av 

ekonomiska incitament vid beteendeförändring troligtvis vill använda liknande metoder vid 

andra beteendeförändringar. Vi ser genom resultatet att ekonomisk vinning kan vara en typ av 

belöning när en person gör en bra insats för miljön och klimatet.  
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Slutsats    
Slutligen kan det konstateras att information som tydliggör ett projekts 

syfte och utformning är av stor vikt för att främja en bra start som kan öka intresset och 

kunskapen hos folk. Människor tar bäst till sig information på olika sätt såsom formellt som 

kan vara i form av sociala medier eller information i brevlådan, men även informell 

information i form av omgivningen såsom nyckelpersoner och det personliga tilltalet. För att 

kunna inkludera människor i beteendeförändringar vare sig det finns ett intresse för 

hållbarhetsfrågor eller inte är det bra att ha en balans mellan olika beteendeinsatser. 

Detta då nudgeinsatser inte kräver samma personliga engagemang och därmed inkluderar 

de som inte själva vill engagera sig för att förändra sitt beteende, samt att aktiviteter kräver ett 

engagemang från den enskilde personen. Ett annat sätt för att inkludera individer är att ge 

förutsättningar till att kunna driva engagemang på egen hand för att främja samhörighet och 

applicera kunskap på något praktiskt. Att presentera tidigare lyckade projekt kan skapa tillit 

hos befolkningen. Implementering av beteendesatser i ett område nära involverade individer 

kan skapa mer intresse och engagemang för att vilja delta och kan även kopplas till smidighet 

som är en nödvändighet för människor för att vilja ta del av en beteendeinsats. Det ska alltså 

inte påverka det vardagliga livet för mycket. Belöningssystem kan vara ett incitament till att 

vilja förändra sitt beteende i hållbar riktning. För att förändra ett beteende kan en effektiv 

metod vara att kombinera traditionella styrmedel med beteendeinsatser. Ett förslag för att 

främja permanenta beteendeförändringar är att få feedback på sitt agerande för en mer hållbar 

livsstil.   
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Bilagor  

Bilaga 1 – Intervjuguide Linköpings kommun  
  

Intervjuguide  

Vi är två studenter från Miljövetarprogrammet vid Linköpings universitet som skriver vårat 

examensarbete. Syftet med arbetet är att undersöka hur kommunen arbetat med 

beteendeinsatser i projektet Hållbara kvarteren i Lambohov, samt att ta reda på hur de boende 

i området tagit till sig kommunens satsningar under och efter projektet avslutats. Syftet är att 

ta reda på huruvida individerna påverkats i sin livsstil och om projektets effekter lever kvar.   
Efter nya rutiner som framkommit vid Linköpings universitet angående GDPR kommer 

samtycke om inspelning och deltagande i intervjuer skriftligt att dokumenteras. För detta 

används en färdig mall som finns tillgänglig för studenter vid Linköpings universitet. 

Inspelningen kommer endast skribenterna ha tillgång till under uppsatsskrivandet, till dess att 

den blivit godkänd och publicerad. Efter detta ser vi ingen anledning till att behålla 

inspelningarna.    
Projektet Hållbara kvarteren i Lambohov  
Kommunens arbete  
Hållbarhetstillämpning i bostadsområden  

• Vilka styrmedel används vid planering av klimatsmarta bostäder hos kommunen?  
• Vad är syftet med att bygga klimatsmarta områden?   
• Vad är lättare och vad är svårare när ni arbetar med hållbarhetstillämpning i olika 

bostadsområden?  

  
Bakgrund   

• Berätta om motivet bakom projektet. Varför kom det till?   
• Vilka aktörer var inblandade i utformande och genomförande av projektet? Vilka 

aktörer är drivande vid utvärderingen och framtida projekt?  
• Vilka effekter ville ni uppnå med projektet?   
• Varför valdes detta bostadsområde? Vilka för- och nackdelar kan finnas?  
• Hur upplevde ni de boendes reaktioner när de meddelades om att deras hushåll skulle 

medverka i projektet?    
Genomförande   

• Hur valdes beteendeinsatser och aktiviteter i området?   
• Var boende med i planeringen? I så fall hur?  
• Varför valde ni att fokusera på beteendeinsatser i projektet? Fanns det andra 

alternativa tillvägagångssätt?  
• Vilka var målgrupperna? Hur har ni tänkt för att beteendeinsatserna ska passa alla 

hushåll? Exempelvis, gamla, unga och familjer.   
• Hade ni regelbunden kontakt med de boende under projektets gång? Hade dem 

möjlighet att komma med synpunkter under tiden?  
• Hur nådde ni de boende med information om olika aktiviteter och beteendeinsatser i 

projektet? Hur var de boendes respons och närvaro?   
• Hur öppet drevs projektet mot allmänheten och övriga i Linköping?  

Utvärdering   
• Hur har ni utvärderat effekterna av projektet? Blev effekterna som ni tänkte?  
• Blev projektet som ni tänkte? Vad fungerade bra? Varför? Vad fungerade mindre bra? 

Varför?   
• Hade ni överkomliga mål med projektet?  
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• Upplever ni att de boende har tagit till sig kunskap om klimatsmart boende genom 

projektet? Isåfall vad? Hur märks det?  
• Upplever ni att de boende har ändrat sitt beteende efter att ha deltagit i 

projektet? Isåfall hur? Hur märks det?  
• Tror ni att nyinflyttade som inte tagit del av projektet märkt av att området är ett 

“hållbart kvarter”?  
Framtid  

• Hur tas lärdomarna från projektet vidare inom kommunen? Planeras det ytterligare 

liknande projekt i Linköpings kommun? Varför/varför inte?  
• Ska kommande projekt fokusera på beteendeinsatser eller andra typer av strategier för 

att främja klimatsmarta boenden? Varför/varför inte?  
• Vad tror du skulle behövas för att samma typ av insatser som ni gjort i projektet ska 

kunna användas i olika typer av boendeformer och stadsdelar i Linköpings kommun?  
• Om du fick göra om projektet idag, vad hade gjorts annorlunda?  
• Om du får utvärdera dina erfarenheter från projektet, vilket inflytande tror du att 

kommuner kan använda sig av för att påverka invånares beteende i klimatsmart riktning? 

Vad krävs ytterligare för att förändra deras livsstil och beteendemönster?  
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Bilaga 2 – Intervjuguide Boende i Hållbara kvarteren i Lambohov  
  

Intervjuguide  

  

Vi är två studenter från Miljövetarprogrammet vid Linköpings universitet som skriver vårat 

examensarbete. Syftet med arbetet är att undersöka hur kommunen arbetat med 

beteendeinsatser i projektet Hållbara kvarteren i Lambohov, samt att ta reda på hur de boende 

i området tagit till sig kommunens satsningar under och efter projektet avslutats. Syftet är att 

ta reda på huruvida individerna påverkats i sin livsstil och om projektets effekter lever kvar.   
Efter nya rutiner som framkommit vid Linköpings universitet angående GDPR kommer 

samtycke om inspelning och deltagande i intervjuer muntligt att dokumenteras. För detta 

används en färdig mall som finns tillgänglig för studenter vid Linköpings universitet. 

Inspelningen kommer endast skribenterna ha tillgång till under uppsatsskrivandet, till dess att 

den blivit godkänd och publicerad. Efter detta ser vi ingen anledning till att behålla 

inspelningarna.    
  

Uppvärmningsfrågor  
• Hur länge har du bott i Lambohov?  
• Varför flyttade du till Lambohov?  

  
Gemensamma frågor:  

• Har du tidigare varit med om insatser där syftet varit att för att förändra människors 

beteende? Berätta gärna om det isåfall  
• Vad tror du skulle vara hjälpsamt för dig för att förändra ditt beteende i en mer 

klimatsmart riktning? (Exempelvis information, skatter, aktiviteter, förbud)  
• Uppskattar du beteendeinsatser som metod där du fortfarande har valmöjlighet att göra 

som du vill eller tycker du att det är lättare att förhålla sig till exempelvis förbud eller 

skatter där du måste agera på ett visst sätt?   
• Hade du haft lättare att förändra ditt beteende om du märkte att andra i din omgivning 

exempelvis valde att äta vegetariskt istället för kött? Varför? /Varför inte?  
• Upplever du att du gör många val i vardagen per automatik eller känner du att du ofta 

får tänka över vilket val du ska ta? Gör du alltid samma val eller varierar du dig? 

Exempelvis bil/buss, kött/vegetariskt  
• Om du står inför ett val där det finns flera valmöjligheter (exempelvis: bil/buss, 

cykel/gång), hur tänker du då?   
Tas i slutet på intervjun:  

• Vilka styrkor och svagheter ser du med projekt som Hållbara kvarteren 

i Lambohov?Hade andra tillvägagångssätt för att främja klimatsmart boende varit bättre? 

Vilka och varför?   
• Hade du uppskattat att kommunen varit mer involverade för att främja ett mer hållbart 

beteende? Hur mycket stöd vill du som boende ha?  
• Vilket inflytande tror du att kommuner kan använda sig av för att påverka invånares 

beteende i klimatsmart riktning? (Exempel om boende inte vet vad de ska svara: stöd, 

information, resurser att tillgå såsom med odlingen eller loppis, lokaler för aktiviteter med 

mera, gemensam mejlgrupp med andra boende)   
• Vad tror du krävs för att beteendeförändringar ska bli permanenta? Vad krävs för att 

de ska spridas?   
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Frågor till den nyinflyttade  
• Har du som nyinflyttad och som inte tagit del av projektet märkt av satsningarna på 

klimatsmart boende och att området är ett “hållbart kvarter”? Hur?  
• Har du hört dina grannar prata om projektet? Isåfall om vad?  
• Om du hade bott i Lambohov under tiden projektet drivits, hade du då valt 

att delta?Varför?/Varför inte?  
• Vad behövs för att du ska vilja ta del av en beteendeinsats?  
• Om kommunen hade haft ett “utbildningsmöte” som start till projektet hade ditt 

intresse/kunskap/engagemang ökat? Hur?  
  
Frågor till den som bott i området under projektets gång och varit aktiv  

• Vad var målet med projektet som du upplevde det?  
• Då projektet handlade om att främja mer klimatsmarta livsstilar, upplevde du dig bli 

mer intresserad av att vilja vara delaktig?   
• Vad fick dig att vilja vara aktiv i projektet?  
• Upplevde du att informationen du fick angående syftet med projektet och information 

om aktiviteter/beteendeinsatser (såsom duschklockor eller busskort) var lätt att förstå?   
• Vilka aktiviteter valde du att delta i och varför? Var det något du tyckte var svårt att 

delta i och isåfall på vilket sätt?   
• Om kommunen hade haft ett “utbildningsmöte” som start till projektet hade ditt 

intresse/kunskap/engagemang ökat? Hur?  
• Vilka var styrkorna och svagheterna med de aktiviteter/insatser som gjordes inom 

projektet?   
• Hur upplever du att kontakten med kommunen under projektets gång fungerade? Var 

den tillräcklig? Hade du kontakt med andra boende om projektet?   
• Hade du velat vara involverad i utformandet av projektet? På vilket sätt? Vad hade du 

velat göra annorlunda?  
• I efterhand, vad är dina upplevelser av projektet?  
• Upplever du att du har förändrats på något sätt efter projektet? Exempelvis ändrat 

beteende i mer klimatsmart riktning? Är det någon skillnad om du jämför precis efter 

projektet och idag? Varför/varför inte?  
  

Frågor till den som bott i området under projektets gång och inte varit aktiv  
• Vad var målet med projektet som du upplevde det?  
• Finns det någon anledning till att du valde att inte delta i projektet? Iså fall vad?  
• Vad hade behövts för att du skulle känna dig intresserad av att delta?  
• Var aktiviteterna framförda så att de kändes lätta att delta i? Var det något du tyckte 

var svårare att delta i och på vilket sätt?  
• Upplevde du att informationen du fick angående syftet med projektet och information 

om aktiviteter/beteendeinsatser (såsom duschklockor eller busskort) var lätt att förstå?  
• Har du hört dina grannar prata om projektet? Isåfall om vad?   
• Om kommunen hade haft ett “utbildningsmöte” som start till projektet hade ditt 

intresse/kunskap/engagemang ökat? Hur?  
• Vilka var styrkorna och svagheterna med de aktiviteter/insatser som gjordes inom 

projektet?  
• Hade du velat vara involverad i utformandet av projektet? På vilket sätt? Vad hade du 

velat göra annorlunda?  
• Vad behövs för att du ska vilja ta del av en beteendeinsats?  
• I efterhand, vad är dina upplevelser av projektet?  
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