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ABSTRACT
In the past five years the energy- and climate advisors representing the municipality of
Västerås Sweden have conducted an energy-saving campaign concerning households, which
will be completed during fall 2015. The aim of the campaign was to raise awareness of the
free energy-guidance provided to inhabitants of Västerås and the necessary actions of
households’ energy saving, to reach goal attainment of local and national environmental
goals concerning climate change. In preparation of new innovative and effective ways to
reach out to the public in the future, this study aims to identify future options by examining
good examples through a case study of four different Swedish municipalities strategies and
experiences with campaigns and information incentives. First scientific literature was
reviewed to build a foundation of findings that the interviews could rest on. Thereafter
preliminary investigation and one interview per municipality were conducted to get a deeper
understanding of the information activities and approaches towards energy friendly
behavior. The result show most monitoring and evaluation were based on statistics of people
reached and the experience of the advisors or the inhabitants through surveys. All energyand climate advisors agree upon the fact that the economical incentives to motivate energy
conservation is dominating opposed to environmental incentives. The groups that are the
hardest to reach are for instance individuals with low interest, not susceptible or those who
do not speak the language. The good examples identified are represented by e.g. projects
targeting the majority of households by monthly challenges, motivating climate friendly
behavior and sustainable development in Örebro. Information incentives performed in
Eskilstuna through meetings with an Arabic speaking energy advisor. As well as the 600m2
energy exhibition in Jönköping localized in connection to a shopping center.

Keywords: Behavior, campaign, conservation, energy, good examples, municipality,
residents, sustainable development.

FÖRORD
Under de tre utförda åren på kandidatprogrammet inom miljövetenskap- miljö, hälsa, arbete
har det blivit allt tydligare hur viktigt det är att kommunicera den kunskap som finns inom
miljöområdet idag på ett bra sätt för att främja ett hållbart samhälle. Speciellt till hushållen,
där en väldigt varierande nivå av kunskap, intresse och attityd finns till ämnet. Vi har
dessutom i grunden ett stort intresse vad gäller energifrågan och hushållning av
naturresurserna i stort. Därför växte idén fram om att under examensarbetet på 15hp
undersöka hur just energi- och klimatfrågan kommuniceras ut till invånarna i staden och
arbetssättet arbetades fram i samarbete med Västerås stads energi- och klimatrådgivare.
Det har varit ett intressant arbete att avsluta våra kandidatstudier på Mälardalens högskola
med och det finns nu många vi vill tacka. Framför allt våra externa handledare, energi- och
klimatrådgivarna på Västerås stad Anna Malmström och Zandra Wenngren för de råd och
stöd som vi fått under examensarbetets gång samt vår interna handledare Erik Dahlquist. Vi
vill även tacka de energi- och klimatrådgivare samt projektledare från kommunerna
Eskilstuna, Jönköping, Växjö och Örebro för deltagandet i de intervjuer som har gjort detta
arbete möjligt.
Till sist vill vi ge ett stort tack till familj och vänner som stöttat oss genom hela vår resa till
nya kunskaper och framtidsutsikter.

Västerås, maj 2015
Maria Bröms, Jenny Karlsson

SAMMANFATTNING
Ett av många mål som många kommuner arbetar mot är EU 20-20-20. För att nå dessa mål
kan små saker som sker i hushållen ha stor betydelse, då hushållsenergin är en stor del av
den energi som förbrukas. För att uppnå en förändring i energikonsumtion är en viktig del
information till hushållen. Västerås stad har under fem år arbetat med en energisparkampanj
där energi- och klimatrådgivarna besökt olika stadsdelar för att nå ut med information kring
energifrågan. Då denna kampanj avslutas i september år 2015 är det nu dags att planera det
fortsatta arbetet. För att identifiera goda exempel och undersöka vilka angreppsätt som
fungerat bäst samt kunna ge förslag till grund för det fortsatta arbetet för Västerås stad, har
intervjuer utförts med fyra andra kommuner (Eskilstuna, Örebro, Växjö, Jönköping).
Till grund för examensarbetet har en litteraturstudie utförs för att undersöka de kunskaper
som finns inom området idag. För att spara energi fokuseras det oftast på antingen en teknisk
inriktning med energieffektiva produkter eller en förändring av beteende. En
beteendeförändring kan vara att föredra då det inte kräver några ytterligare investeringar i
form av tid eller pengar, dock är nackdelen att beteende inte alltid är lika lätt att komma åt.
Att ha kunskap om sin egen förbrukning är ett viktigt verktyg för att kunna skapa en
förändring, exempelvis via display i hemmet, tv-kanal, sms samt information på fakturan,
informationen bör anpassas till individens önskan.
Intervjuer har utförts med representanter från totalt fem kommuner där ett flertal olika
informationsinsatser och kampanjer utförts för att nå invånarna. Jönköping kommun står ut
då de har en särskild energiutställning där privatpersoner och företag kan komma och få
rådgivning samt se hur olika uppvärmningssystem och lösningar fungerar. Gemensamt för
samtliga kommuner är att informationen oftast är på en grundläggande nivå och sedan
anpassas efter mottagaren. Insatserna riktas oftast inte till speciella målgrupper utan de
försöker fånga den breda massan, dock har t.ex. Eskilstuna Kommun utfört en särskild
punktinsats för att nå nya svenskar. Just individer som pratar andra språk samt icke
mottagliga eller icke intresserade människor lyfts fram av de flesta kommuner som grupper
som är svårast att nå. Gemensamt för kommunerna är erfarenheter om att den ekonomiska
vinsten oftast är lättast att nå ut med. Uppföljning är något som de flesta kommuner
uttrycker är svårt och resurskrävande. Språkbarriärer är något som nämns av flera
kommuner som problematiskt. En idé skulle kunna vara att utnyttja de språkresurser som
finns hos de nationella och internationella studenter som finns exempelvis på högskolor eller
universitet, vilka dessutom kan ha grundläggande kunskaper inom ämnet från sina studier.
Energiutställningen som finns på Energicentrum A6 i Jönköping är en stor tillgång som
kommunen ser som lyckad. Det är dock resurskrävande, vilket blir märkbart speciellt då det
tidigare har funnits energiutställningar i två andra kommuner som stängts med anledning av
bland annat resursbrist. I de kommuner som inte har energiutställning skulle en energisafari
likt Jönköpings aktivitet kunna användas. Klimatsmart vardag syftar främst till att förändra
beteende och att engagera så många som möjligt genom de olika klimatutmaningarna.
Projektet har via många olika kanaler fått mycket gratis publicitet och genom att frågorna
lyfts är det fler än endast de som väljer att delta som påverkas av budskapen.

Det finns ett flertal insatser som utförs i kommunerna för att åstadkomma en
beteendeförändring. Goda exempel finns som Klimatsmart vardag i Örebro, Energicentrum
A6 samt energisafari mm. I Västerås stads fortsatta arbete kan dessa exempel användas till
grund för det fortsätta arbetet.

Nyckelord: Beteende, energi, goda exempel, hållbar utveckling, invånare, kampanj,
kommun, sparande.
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1.1

INLEDNING

Bakgrund

Earth Overshoot Day inträffade år 2014 den 19 augusti, vilket innebär att jordens resurser för
2014 redan är förbrukade (Global Footprint Network, 2014). Denna dag har under de senaste
åren tidigarelagts ca tre dagar årligen. (Bolling, 2013, 20 augusti)
Det finns många globala, nationella, regionala och lokala mål som ska uppnås inom
miljöarbetet för att hushålla med våra resurser och minska klimatpåverkan. Europeiska
Unionen har satt upp de globala ―EU 20-20-20‖ målen vilka innebär att till år 2020 ska 20 %
av energin vara förnyelsebar, en 20 % minskning av växthusgaser från nivåerna uppmätta
1990 samt 20 % ökning av energieffektivisering (European Commission, 2015). På nationell
nivå finns Svenska miljömål som ska vara uppfyllda till år 2020. Ett av dessa mål är
―begränsad klimatpåverkan‖, vilket innebär att växthusgaserna ska reduceras ytterligare
(Naturvårdsverket, 2014). Dessa mål tas även ned på regional och lokal nivå. För att kunna
uppnå alla dessa mål måste alla hjälpas åt. Små saker som vi gör i vardagen i våra hem, på
fritiden eller arbetet bidrar till att målen kan nås.
Över en fjärdedel av den energi som förbrukas inom Europeiska Unionen (EU) används i
hushåll (Vassileva, Dahlquist, Wallin & Campillo, 2013). En energieffektivisering av t.ex.
hushållsapparater förväntas minska energianvändningen. Antal apparater som används ökar
dock liksom befolkningen (Vassileva et al., 2013) vilket minskar den positiva effekten. Ett sätt
att påverka för att minska miljö- och klimatpåverkan är att informera och utbilda människor,
där målet är att få beteendeförändring mot ett klimatmedvetet handlande.
Västerås stad har även utarbetat ett klimatprogram för att främja minskningen av utsläpp av
växthusgaser. Här är energianvändningen en av de tre sektorer som tas upp. (Västerås stad,
2012) Klimatprogrammet är en central del i energi- och klimatrådgivarnas arbete. Energioch klimatrådgivarna på Västerås stads Stadsbyggnadsförvaltning arbetar med att ge råd och
tips samt informera stadens invånare om hur de kan bli mer klimatsmarta, minska sin
energianvändning och därmed reducera sin klimatpåverkan. Åtgärder som att byta
glödlampor, lysrör och lågenergilampor mot LED lampor, stänga av tv och dator när de inte
används, undvika torkskåp vid tvättning samt cykla mer i vardagen ger sammantaget stor
effekt. Detta är några av de tips som Västerås stad kommunicerar ut till sina invånare via sin
hemsida. (Västerås stad, u.å.)
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Västerås stad är nu inne på sitt femte och avslutande år på sin energisparkampanj, det är
därför dags att fundera på vad som blir nästa steg för att fortsätta arbetet på bästa sätt. Då
det idag inte är beslutat om hur informations- och kampanjarbetet ska fortsätta i framtiden,
är det viktigt att undersöka möjliga alternativ som har en potential att förvalta resurserna på
bästa sätt. Genom att undersöka hur andra kommuner arbetar för att nå ut till sina invånare
med energisparande åtgärder kan tips och idéer växa fram inför kommande aktiviteter. Ett
problem som även har definierats av uppdragsgivaren är möjligheten att följa upp nyttan
som olika åtgärder och informationsinsatser gjort i hushållen och vilka angreppssätt som har
fungerat bäst. Till hjälp för att planera det fortsatta arbetet ska en jämförelse utföras med
fyra andra kommuner. Här skall goda exempel och idéer lyftas fram som underlag till vad
Västerås stad kan fortsätta med i sitt arbete med energi- och klimatinformation. En sådan
jämförande studie är ofta mycket nyttig men tyvärr relativt sällsynt. Detta skapar en
intressant möjlighet att utreda och värdera tidigare utförda insatser ytterligare.

1.1.1

Energisparkampanjen

Enligt dokument som erhållits av A. Malmström (personlig kommunikation, 10 april 2015)
har Västerås stad sedan 2009 utfört en energisparkapanj som nu är inne på sitt avslutande
år. Denna kampanj riktas mot hushåll och dess elförbrukning samt uppvärmning. Denna
kampanj utförs med energiplanen som grund. Målet är att hushållens värme- och
elförbrukning ska reduceras med 5 %, vilket kampanjen ska bidra med att uppfylla. Under
dessa år har klimat- och energirådgivarna besökt 18 stadsdelar i Västerås, för att nå ut med
tips och information till invånarna om hur de kan reducera sin energiförbrukning. Det
återstår i dagsläget endast tre områden att besöka innan kampanjens slut. Energi- och
klimatrådgivarna försöker att samordna kampanjarbetet med andra aktiviteter som
exempelvis mässor och stadsdelsfestivaler, vilket har genererat flest antal möten med
människor. Aktiviteter som genomförts är bl.a. rådgivning på biblioteket samt deltagande på
grillfest med Bostads AB Mimers kvartersvärdar i olika bostadsområden. Även fika på öppna
förskolan och diverse temadagar på skolor.
Det har även genomförts andra aktiviteter som t.ex. en föreläsning om solenergi samt en
elbilskväll på Tidö- Lindö. Tanken med kampanjen är att den ska leda till ett möte med
invånarna där de har möjlighet att diskutera de frågor som de tycker är viktiga. Ofta blir dock
mötena korta med budskapet att energi- och klimatrådgivning finns och att alla kan reducera
sin energiförbrukning. Före områdesbesöken skickas kampanjblad med information ut till de
boende i området. Förutom de tre återstående områdesbesöken som ska utföras kommer
även en turné-final ske under hösten 2015 för att avsluta den fem år långa kampanjen.
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Enligt det verksamhetsbeslutsunderlag som erhållits av A. Malmström (personlig
kommunikation, 10 april 2015) samarbetar energi- och klimatrådgivarna i denna
energisparkampanj med ytterligare förvaltningar som Tekniska nämndens stab,
Fastighetskontoret, Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, Stadsledningskontoret, Konsument
Västerås Pro Aros och Stadsbyggnadskontoret. Samt de tre kommunala bolagen Vafab Miljö,
Bostads AB Mimer samt Mälarenergi AB. Medlemmar från dessa organisationer ingår även i
en grupp som leds av Anna Malmström som heter Samordningsgrupp energi. Enligt
dokument som erhållits av A. Malmström (personlig kommunikation, 10 april 2015) är
tanken med denna grupp att förutom att stödja kampanjen även att samordna sin rådgivning
av energifrågor, då rådgivningen tidigare hade bedrivits från olika håll.

1.2

Syfte

Energisparkampanjen som Västerås stad har bedrivit mellan år 2009-2015 lider nu mot sitt
slut vilket medför att det är dags för nya angreppssätt och strategier. Examensarbetets syfte
är att identifiera och analysera goda exempel från andra kommuner, samt komma med
förslag på vad som är viktigt att tänka på och hur det framtida arbetet kan fortskrida. Fokus
ligger i hur informationen förmedlas på bästa sätt och vilka typer av kanaler och arbetssätt
som fungerat bra. Goda exempel syftar till informationsinsatser eller aktiviteter som har
fungerat bra i andra kommuner och som skulle kunna utvecklas eller implementeras på ett
liknande sätt i Västerås för att nå ut till hushållen.

1.3

Frågeställningar

Syftet specificeras med följande frågeställningar:


Hur kan Västerås stad fortsätta arbeta med information angående energieffektivisering för att
nå ut till invånarna?



Vilka alternativ finns?



Hur gör andra kommuner för att åstadkomma en beteendeförändring hos invånarna?

1.4

Avgränsning

Examensarbetet avgränsas till Västerås stad samt följande kommuner Jönköping, Växjö,
Eskilstuna och Örebro. Denna avgränsning är gjord för att få en mer detaljerad och
djupgående insyn i de goda exempel som finns, samt få en rimlig omfattning på
examensarbetet. Det som ska undersökas är hur kommunikationen sker mellan kommunen
och dess invånare, vilka kanaler som används och hur man når ut på bästa sätt. Vilken form
av tips, åtgärder eller information som tillhandahålls av de olika kommunerna kommer inte
undersökas närmare, då det vanligtvis innebär liknande innehåll.
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2

METODBESKRIVNING

Examensarbetet består av en litteraturstudie som ligger till grund för arbetet och en
fallstudie. Arbetes slutsatser och rekommendationer baseras främst på de fallstudier som
genomförts och som skriftligen och muntligen presenteras för uppdragsgivaren samt de
medlemmar som ingår i Samordningsgrupp energi.

2.1

Litteraturstudie

Litteraturstudien omfattas av en kvalitativ undersökning av kunskapsläget idag, samt har en
stödjande och fördjupande karaktär inför intervjuerna med kommunerna. Fokus var att ta
reda på vilka kanaler och kommunikationssätt som kan ge bäst resultat och vilka fallgropar
som finns.
Syftet med litteraturstudien var att bygga en grund för att ta reda på vad som är viktigt och
vad som kan påverka en beteendeförändring. De intervjufrågor som utarbetats och som
ställdes till kommunerna skapades utifrån litteraturstudien och de frågeställningar som
identifierats som viktiga av Västerås stads energi- och klimatrådgivare, se bilaga 1.
En sökning av vetenskapligt material som omfattar främst beteendeförändring i samband
med energi- och klimatkommunikation genomfördes i flera databaser. De sökord som
användes var sammansättningar av bl.a. följande ord; climate, energy, saving, conservation,
behavior, residence, households, motivation, campaign, Sweden. Exempel på
kombinationerna är bland annat:


Energy saving/conservation, households



Energy saving/conservation, households, Sweden



Energy saving/ conservation, motivation



Energy, behavior, residence/ households



Energy, behavior, residence/ households, Sweden



Energy saving/ conservation, campaign



Energy saving/ conservation, behavior, campaign



Energy saving/ conservation, behavior, campaign, Sweden



Climate, energy, campaign

Det vetenskapliga materialet kompletterades med litteratur från tryckta rapporter och
böcker. Efter att en stor mängd litteratur samlats in gallrades denna utifrån relevans till det
aktuella ämnet vartefter materialet bearbetades.
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2.2

Fallstudie

Frågeställningarna besvarades genom en kvalitativ fallstudie, vilken syftar till att generera
mer djupgående information beträffande de fyra selektivt utvalda kommunernas arbete med
kommunikation inom energisparande åtgärder till sina invånare. Fokus låg i att identifiera
vilka åtgärder och strategier i informationsarbetet som har gett bra resultat och därmed utgör
goda exempel. Inledningsvis identifierades deltagande kommuner tillsammans med
uppdragsgivaren, Västerås stad, under inledande möten som intressanta i frågan och valdes
därför ut för att delta i undersökningen. I bedömningen har hänsyn till kommunernas grad
av insatta resurser för att främja energisparande åtgärder tagits, samt användningen av
intressanta och innovativa kommunikationsvägar. För att se till att kommunerna i fråga hade
tid att delta i fallstudien skickades en förfrågan ut i startskedet av examensarbetet.
De metoder som har använts för datainsamling inför fallstudierna är förundersökning och
intervju. Där syftet var att samla in nödvändig data för analyser samt identifiera de goda
exempel som fanns hos de olika kommunerna. Kontakt via e-post har även tagits med de
intervjuade eller deras kollegor om kompletterande uppgifter bedömts nödvändiga.

2.2.1

Förundersökning

Inledningsvis utfördes en förundersökning, för att identifiera vad de olika kommunerna
arbetar med och få en bakgrund till deras arbete. Syftet med att göra denna förundersökning
var att minska tidsåtgången vid intervjuerna, så att tiden kunde användas så effektivt som
möjligt under intervjuerna samt att se kommunernas informationsflöde till de boende.
Förundersökningen utfördes i form av sökningar på kommunernas hemsidor samt
informationsmaterial i form av broschyrer, informationsblad och kampanjer som samlats in
på plats eller skickats av kontaktpersonerna. Utvalda delar som har bedömts relevanta för att
komplettera intervjuerna redovisas i resultatet och det insamlade materialet redovisas i sin
helhet i bilaga 2.

2.2.2

Intervju

Intervjuer av kommunerna utfördes dels via telefonkontakt och dels genom besök på
stadskontoren, där de halvstrukturerade intervjufrågorna besvarades. Intervjuerna utfördes
tillsammans med en representant från vardera av de fem kommunerna. Inledningsvis
kontaktades energi- och klimatrådgivarna i de utvalda kommunerna för deltagande i
intervjuerna, alternativt kunde de skicka vidare förfrågan till lämplig kollega som arbetar
med informationsaktiviteterna. Representanter från kommunerna identifierades och
kontaktades ca två veckor innan intervju utfördes och fick tillgång till de inledande frågorna,
för att få tid att samla in den information som krävdes från kollegor för att så omfattande
som möjligt kunna besvara dem.
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För att få en tydlig bild av Västerås stads arbete med energisparande åtgärder och identifiera
eventuella ytterligare behov av information från resterande kommuner utfördes intervjun
först med Västerås stad. För att få en bra kvalitet och så detaljrik information som möjligt i
intervjuerna skickades frågorna i förväg till energi- och klimatrådgivarna i Västerås för
eventuella synpunkter innan intervjuerna påbörjades.
Därefter intervjuades de kommuner som ingick i undersökningen. För att kunna jämföra och
identifiera de goda exempel som finns i kommunernas arbete ställs samtliga frågor från det
förberedda formuläret till kommunerna, med eventuella följdfrågor för att klargöra de svar
som samlas in. Under intervjuerna ställdes frågor om vilka informationsinsatser som utförts,
hur de bedömts fungerat och bland annat vilka målgrupper samt fokusområden som
berördes av aktiviteten. Se bilaga 1. Resultaten av intervjuerna presenterades och
sammanställdes i en tabell. Därefter analyserades resultatet tillsammans med det material
som samlats in från litteraturstudien och förundersökningen, där identifiering av samband
men även enstaka goda exempel observerats.
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3

LITTERATURSTUDIE

I dagens moderna samhälle har information som styrmedel för att åstadkomma en
beteendeförändring fått allt mer uppmärksamhet, till skillnad från ekonomiska styrmedel
som tidigare har varit dominerande för att nå ut till allmänheten (Gyberg & Palm, 2010).
Informationsinsatser i form av bl.a. rådgivning och kampanjarbete flödar genom ett stort
antal kanaler i media och är idag ett lättillgängligt styrmedel för att kommunicera
energifrågor och uppmuntra till en förändring. Det är samtidigt viktigt för informatören att
vara medveten om varför och vem informationen ska nå, för att nå ut på rätt sätt och
åstadkomma den önskvärda beteendeförändringen. (Ek & Söderholm, 2010)
Nedan presenteras ett urval av den information och de slutsatser som dragits från tidigare
forskning. Majoriteten av genomförda undersökningar och studier behandlar främst
energisparande åtgärder i form av tekniska lösningar och information i form av feedback till
hushållen. Viss fokus finns på aspekter som påverkar beteende och attityder.

3.1

Effektivisering & förändring av beteende

Energin som används i hushåll står för ca en fjärdedel av den energin som används i
samhället (Vassileva, Wallin & Dahlquist, 2012a). För att spara energi i hushåll finns det två
sätt. Det ena är minskad användning av energi, exempelvis att släcka lampor i de rum som
inte används, det andra är effektivisering av utrustning i hemmet. Skillnaden mellan dessa är
att en effektivisering kräver mer än en minskad användning, då ofta nya investeringar i t.ex.
ny teknik eller nya produkter krävs vilket kräver resurser som tid, pengar och planering. Ofta
är drivkraften för dessa typer av investeringar inte moraliska utan beror på bl.a. kostnad,
tillgänglighet och användbarhet medan minskad användning ofta drivs av moraliska
värderingar. Fördelen med en beteendeförändring till skillnad mot en investering i
energieffektiv utrustning är att denna kan ge direkta resultat samtidigt som den varken
kräver mycket tid eller pengar. (Urban & Ščasný, 2012)
Att spara energi i hemmet genom en förändring av beteende kräver kunskap och information,
om t.ex. varför förändringen är viktig, men också som visar vägen för att nå dit. Vilka vanor
det är som kan förändras och gör stor nytta. (Henryson, Håkansson & Pyrko, 2000)
Henryson et al. (2000) understryker även vikten av att vara medveten om att olika individer
och grupper är olika motiverade och innehar olika grad av intresse inför en sådan förändring.
En kampanj bör därför utformas för att understödja de egenskaper och intressen som redan
finns hos mottagaren för att få en önskad konsekvens. En individ kan motiveras av de
ekonomiska vinsterna, medan en annan har ett stort intresse av att göra något gott för
klimat- och miljöfrågan. (Henryson et al., 2000)
Enligt Henryson et al. (2000) kan brist på nödvändiga resurser vara en orsak till svårigheter
eller motvillighet att energieffektivisera hemmet genom inköp av energieffektiv utrustning.
Resurserna som nämns i detta fall kan innebära mer än de ekonomiska aspekterna,
exempelvis kan frånvaro av den underliggande kunskapen som krävs för att göra valet också
skapa en barriär. I de fall där det finns en kunskapslucka, blir lättillgänglig, tillräckligt tydlig
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och omfattande information nyckeln till det beslut som tas. För att det val som är mest
energi- och kostnadseffektivt ska tas behövs dock att individen har en grundkunskap och
förståelse om varför det är viktigt att ta den extra stunden att ta till sig denna information.
(Henryson et al., 2000)
I en studie utförd på hushållsnivå påvisades att av tidigare åtgärder som utförts för att
energieffektivisera i hemmen var egen användning och beteende dominerande i jämförelse
med att investera i ny energieffektiv utrustning. Författarna understryker även att boende i
hyreshus tenderar att föredra denna typ av åtgärder då möjlighet och incitament att investera
i ny teknik inte är lika stor. (Henryson et al., 2000)

3.2

Motivation, drivkrafter och strategier

Hur informationen mottas är till viss del beroende av attityder, normer och hur
livssituationen ser ut i hemmen enligt Ek och Söderholm (2010). Likväl vad som motiverar
olika individer och hur deras ursprungliga kunskapsnivå förhåller sig till ämnet. Att välja rätt
strategi för den målgrupp som informationen är avsedd för blir därmed allt viktigare.
(Henryson et al., 2000)

3.2.1

Drivkrafter – ekonomiska, miljömässiga och normativa

Enligt Ek och Söderholm (2010) finns det olika källor till att en individ tar ett visst beslut när
det gäller att spara energi. Vilket kan ha sin grund i ekonomiskt tänkande, det sociala
samspelet eller en drivkraft att göra något för miljön. Lossin, Loder och Staake (2014)
nämner även en social-normativ drivkraft vilken uppmuntras genom att bedrifter i egna
energisparandet eller att negativa sidor syns utåt. Vilket innebär att de attityder och normer
som finns inom samhället och mellan individer kan driva och främja energi-, klimat- och
miljörelaterade åtgärder. Ek och Söderholm (2010) menar också att det är en fråga om
möjligheter och begränsningar i vardagen vad gäller intresse, tillgänglig information och
möjligheten att införskaffa sig samt förstå den. Detsamma gäller tid och andra resurser. Även
närvaron av personliga och sociala strukturer, normer och värderingar som även de påverkar
en individ eller ett hushåll att göra en förändring eller inte. Där olika typer av kampanjer och
informationstyper ytterligare kan öka möjligheterna att bryta ett mönster. (Ek & Söderholm,
2010)
Att öka närvaron av ämnet i de dagliga samtalen på den nivå som passar i sammanhanget,
kan skapa förändringar och nya förväntningar på vad som är viktigt och därmed förändra
förutsättningarna för att en förändring ska ske. Människor tittar och jämför sig med
varandra, att ha goda exempel runt omkring sig ökar incitamentet till att titta till de egna
möjligheterna för förändring. Andra människor kan då fungera som en referenspunkt att
jämföra och diskutera den egna situationen och dess möjligheter med. För att bryta ett
mönster är dock känslan av förståelse, delaktighet och ansvar för miljön viktig, att känna att
det jag gör kan göra nytta. (Ek & Söderholm, 2010) Vilket även beskrivs av Arpan, Opel, och
Jia Lu (2013), med tillägg att hur riskerna och konsekvenserna i energi- och klimatfrågan

8

uppfattas och hur detta kopplas till individens eget agerande är viktigt. Vilket i sin tur
påverkas av den världsbild och de värderingar som varje individ besitter. Om värderingarna
inte stämmer överens med budskapet, blir individen svår att motivera till förändring. Det här
förklarar till viss del varför vissa grupper är lättare att nå än andra. (Arpan et al., 2013)
Det är inte ovanligt att kampanjer och informationsinsatser endast eller främst berör den
ekonomiska biten (Gyberg & Palm, 2010). Dock understryks av Ek och Söderholm (2010) att
miljö eller den ekologiska aspekten av hållbar utveckling är minst lika viktig att framhäva för
att fånga intresse hos hushållen. Författarna uttrycker vikten av bl.a. informationsinsatser i
form av ―norm-aktiverande‖ kampanjer, där attityd och värderingar sätts i fokus för att
understödja en förändring. Vilket även Arpan et al (2013) uppger identifierat i många studier.
Att använda sig av strategier som understödjer och förstärker önskvärda normer kan därmed
öka motivationen för de individer som är ointresserade eller saknar motivation. Med andra
ord är vad uppfattningen om vad som bör göras men även uppfattning och observationer av
andras insats eller beteende, så kallade skildrande normer, viktigt för att påverka
omgivningen. Informationsinsatser som tidigare har använt sig av skildrande normer har
dessutom visats ha en positiv inverkan på resultatet av energisparande beteende i hushåll.
(Arpan et al., 2013)
I en svensk studie av Vassileva, Dahlquist, Wallin och Campillo (2013) visade det sig att
låginkomsttagarna var minst benägna att ändra sitt beteende. Med detta i bakgrund utfördes
ytterligare en studie i Sverige för att undersöka detta närmare. I en mindre studie med två
grupper, 35 respektive 28 hushåll utvalda från en grupp av 2500 hushåll utfördes en
undersökning genom pappers-enkäter i låginkomsthushåll. Denna visade att orsaken till att
många av dessa hushåll skulle vara villiga att spara energi var både att det var bra för miljön
samt att det fanns en ekonomisk vinst att tillgå.
Information som ges bör därför utformas utefter vilken anledning de boende har för att
reducera sin användning av energi, för att få bäst resultat. Till de hushåll som är intresserade
av att spara pengar genom att minska sin energianvändning bör informationen vara av
ekonomisk karaktär exempelvis priser och kostnader för energi och hur mycket som kan
sparas vid en förändring av beteende etc. (Vassileva & Campillo, 2014)
Då denna studie visar att det inte endast är det ekonomiska intresset som spelar roll bör den
information som ges i bl.a. kampanjer även fokusera på miljönyttan. Det är viktigt att komma
ihåg vem man riktar sig till. I de fall med människor med lägre utbildningsnivå kan det vara
klokt att använda sig av uttryck som t.ex. antal träd som krävs för att kompensera för
koldioxid utsläpp istället för att ange koldioxid utsläpp i siffror, för att påvisa exempelvis
energiförbrukning. (Vassileva & Campillo, 2014)
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3.2.2

Individuella skillnader – inkomst, ålder och kön

En svensk undersökning som grundas på data från 2004 till 2007 undersökte vad som
påverkar hushåll att spara energi. Forskning visar på tre viktiga faktorer som avgör om
hushåll är positivt inställda till att spara energi genom värme och varmvattenkonsumtion,
dessa är ålder, typ av hus samt inkomst. Dessa faktorer spelar ofta en större roll än
inställningen till miljöfrågor även om denna också är betydelsefull. Studien visade även att
miljöfrågor värderas högre hos höginkomsttagare än hos låginkomsttagare. (Martinsson,
Lundqvist & Sundström, 2011) Inkomst är en faktor som kan påverka energikonsumtion dels
positivt genom att det går att investera i energieffektiv utrustning men även negativt, då detta
kan leda till en ökad konsumtion av energi (Vassileva & Campillo, 2014).
En studie utförd i Kina undersökte faktorer som påverkade beteende för att spara energi.
Studien är baserad på en internetenkät skickad till 638 hushåll, varpå 581 användes för
analys. Även denna studie kom fram till att ålder, kön, inkomst, utbildning samt hushållets
samansättning har betydelse för att spara energi. (Yue, Long & Chen, 2013) En annan studie
utförd med data från nio länder (Sverige, Norge, Nederländerna, Australien, Kanada,
Tjeckien, Italien, Frankrike och Syd Korea) visar på att faktorer som ålder, inkomst för
hushåll/capita samt storlek på hushållet är betydelsefulla. Högre ålder ger en positiv effekt
för både minskad användning av energi samt effektiviseringar. En ökad inkomst har en
positiv effekt på effektiviserings investeringar, dock negativ för minskad användning av
energi. Storlek på hushållet kan ha en positiv effekt på många effektiviserings investeringar.
Denna studie framhäver att ett ökat miljöintresse ökar intresset för att minska användning av
energi samt ökar sannolikheten för investering i effektiviseringar. (Urban & Ščasný, 2012)
I en mindre studie utförd i Västerås undersöktes 24 identiska hushåll för att ta reda på
beteende kring energi i hushållet. Undersökningen använde både hushållens faktiska
förbrukning under år 2004 till 2009 samt ett frågeformulär som skickades ut till hushållen
där 19 hushåll svarade. Resultatet visade att det fanns en koppling mellan hushållens
inkomst och viljan att förändra sitt beteende. Energianvändningen skiljde sig där hushåll
med högre inkomst generellt förbrukade mer energi än hushåll med lägre inkomst, vilket
visar att inkomst är en viktig faktor för beteende. Resultatet visade att trots att byggnaderna
var identiska samt att 15 av 19 lägenheter bestod av två-personshushåll skiljer sig
förbrukningen av energi vilket påvisar att andra faktorer som de boendes beteende spelar in.
(Vassileva et al., 2012a)
Tidigare studier visar att genom att förändra boendes beteende genom bland annat
kampanjer som berör ekonomiska och miljömässiga intressen kan energiförbrukningen
minska (Henryson et al., 2000). Dock är detta inte alltid tillräckligt för att påverka de
boende. Informationen som ges bör vara individuell för varje hushåll beroende på de boendes
personlighet och aktuella beteende (Vassileva et al., 2012a).
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3.2.3

Individuellt anpassad information

Vassileva et. al. (2012a) föreslår att när myndigheter som t.ex. en kommun ska arbeta med
att minska energiförbrukningen hos invånarna ska hänsyn tas till individuellt beteende och
utifrån detta ge tips och råd för att få bästa resultat. Här anser författarna att kommunens
rådgivare skulle kunna analysera enskilda hushåll för att kunna utvärdera vilken information
hushållet behöver för att minska sin förbrukning. Metoden för att ge information ska sedan
vara anpassad med tanke på t.ex. ålder, utbildningsnivå samt kunskap i området. (Vassileva
et al., 2012a)
Abrahamse, Steg, Vlek och Rothengatter (2007) utförde i Nederländerna, Groningen, en
studie på 314 hushåll under fem månader via internet vilken visar att det går att ändra
beteende kring förbrukning av energi genom t.ex. individuell information, feedback samt
personligt satta mål. Hushållen efterfrågar även personligt anpassad information enligt den
Svenska studien av Palm (2010), dock bör informationen hålla en sådan nivå att individen
själv kan välja om och vilka åtgärder som ska tas i hemmet.
Palm (2006) beskriver bland annat att valet av vilken kanal eller media som används bör
beslutas först efter att det övergripande målet med kampanjen eller informationsinsatsen och
dess målgrupper har tagit form. Om det t.ex. är pensionärer och äldre personer som ligger i
fokus är det viktigt att tänka på att dessa normalt sett inte exponerar sig själva för de
modernare kommunikationsalternativen i samma utsträckning och en stor andel av de som
informationen skulle ha nått blir uteslutna. Med andra ord är det viktigt att planera rätt sak i
rätt ordning och att identifiera de egenskaper som kan påverka resultatet. (Palm, 2006)
Att ta sig an en bred grupp, vilket ett helt samhälle innebär, är viktigt men behöver också
brytas ned i mindre delar för att ge en möjlighet att förstå hur energi- eller klimatfrågan når
individerna bäst och med vilka medier och samarbetspartners. Som även nämnts tidigare är
både gruppsammansättning vad gäller t.ex. ålder och kön viktigt att ta reda på, men även
individernas beteende, intresse, tidigare kunskap och attityd för att på rätt sätt kunna
förvalta informationen på rätt nivå och bemöta på ett passande sätt. (Palm, 2006)

3.2.4

Utformning av informationen

I undersökningen av Henryson et al. (2000) visade det sig att de element i informationen
som efterfrågades mest var bl.a. möjlighet till återkoppling, information om på vilka specifika
sätt energi kan sparas snarare än allmän information och vilka åtgärder som ger störst
resultat samt en passande referenspunkt att förhålla sig till. Det är även av betydelse att
informationen anknyter till relationen mellan beteenden och dess konsekvens samt med
enklare språkbruk och termer för att få en bredare möjlighet till förståelse. (Henryson et al.,
2000)
I studien utförd av Vassileva et al. (2012a) ville majoriteten av de boende kunna se sin egen
energiförbrukning via internet, dock var de inte intresserade av att få tips hur man kan spara
energi via detta medium. Studien av Vassileva och Campillo (2014) visade vikten av att
identifiera hushåll med stor potential för att spara energi då man ska rikta
informationsinsatser för att få störst genomslag, då en effekt som kan uppstå hos de hushåll
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som inser att de förbrukar mindre än likartade hushåll är att de då bryr sig mindre om att
förbättra sitt beteende. (Vassileva & Campillo, 2014)
I den svenska studien utförd av Ek och Söderholm (2010) med 1200 hushåll påvisades att en
möjlighet till minskning av bl.a. elektricitet- och uppvärmningskostnader ökade incitament
att vidta energisparande åtgärder. Däremot var intresset av att veta hur mycket man sparar
genom olika förändringar inte lika starkt och intresset för ekonomiska besparingar var störst
hos hushåll med högre energikostnader. Detaljnivån och typ av information visade sig också
vara en viktig aspekt för att öka drivkraften, där konkreta tips visade bättre resultat. En
drivkraft som också identifierades var miljömedvetenhet, men även till viss del det sociala
samspelet mellan individer. (Ek & Söderholm, 2010)
I Askersund och Laxå utfördes ett projekt där fem hushåll från vardera stad deltog under
knappt två år. Dock hoppade ett hushåll av projektet. Data har samlats in genom både
intervjuer samt att de boende fick skatta sina växthusgasutsläpp genom en klimaträknare.
Syftet var i detta projekt dels att påverka de boende genom information mm, men även att de
boendes erfarenheter kan påverka kommunens fortsatta arbete med dessa frågor. Det som
skulle undersökas var om detta projekt innebär en förändring i hushållens attityd och
beteende särskilt gällande, mat, transport och energi. Samt om projektet kunde leda till en
skillnad för kommunens arbete genom att ha en dialog med deltagarna om hållbar
konsumtion gällande dessa ämnesområden. De deltagande hushållen fick information genom
föreläsningar samt deltog i tio utmaningar under projektets gång. (Gustavsson & Elander,
2012)
Genom detta lyckades hushållen minska sina utsläpp med knappt 43 ton CO2. Deltagandet i
projektet hade resultat på förändring av beteende kring mat, transport och energi. Hushållen
ansåg övergripande att dessa förändringar inte kräver stor omställning. Intresset växte och
att förändra saker i vardagen blev den största omställningen. T.ex. köpa ekologiskt samt
tänka över transport och energi. Trots att två möten hölls med kommunerna såg inte
deltagarna i projektet att intresset fanns från kommunens sida. (Gustavsson & Elander,
2012)
En annan studie som utförts under år 2002-2003 då Sverige satsade på en klimatkampanj
vilken utfördes av EPA för att nå ut till Sveriges befolkning för att uppmärksamma
klimatförändringar och dess effekt genom b.la. annonsering i media. En studie utfördes
vilken syftade till att utvärdera kampanjen samt den kommunikation som användes. Innan
kampanjen drogs igång undersöktes hur den skulle läggas upp och de kom bland annat fram
till att frågan om klimatförändringar är svår och att människor berörs mer av problem som
ligger nära geografiskt och berör vardagen. Kampanjen valde att inrikta sig främst på de som
hade ett måttligt intresse av miljöfrågor vilket beräknandes vara ca 5 miljoner invånare. Både
TV, annonsering och lokala aktiviteter användes. (Uggla, 2008)
Strategin var att genom bl.a. media få klimatförändringar att ses som ett gemensamt problem
som berörde alla samt få ner problemet med klimatförändringar till en lägre vardagsnivå. Det
som skulle förmedlas var dels trovärdighet för kampanjen som en pålitlig källa samt att
klimatförändringarna är på riktigt, men att dessa kan lösas tillsammans utan för mycket jobb
för den enskilda. Problem ska presenteras med lösningar. Tanken var att uppmuntra till
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tvåvägskommunikation men det utfördes ändå mycket envägskommunikation i form av TV
inslag och annonsering. Genom dessa kanaler skulle en förändring i beteende och attityd
uppnås hos medborgarna. I undersökningen kom författarna fram till att det kan vara svårt
att veta var man ska lägga nivån vid kampanjer. Att ha en för enkel bild kan vara
problematiskt då man vill engagera befolkningen, men samtidigt hålla det på en nivå där
informationen är mottagbar och tankeväckande. Utvärderingen av kampanjen visar att det är
viktigt hur man formulerar sig och till vem man riktar sig. (Uggla, 2008)
En studie utförd i Wyoming USA undersöktes 612 hushåll via korta intervjuer för att ta reda
på inställning till miljöfrågor samt mätningar från elleverantören med faktisk förbrukning.
Studien visar att det finns en stark länk mellan hushåll med ett miljöintresse och en låg
förbrukning av energi. Här har de boende insett att miljöproblem och deras individuella
förbrukning av energi hör ihop, vilket påverkar deras beteende. Attityden till miljöfrågor
påverkar i sin tur beteendet hushåll har kring sin energianvändning vilket i slutändan
påverkar miljön. För att uppmuntra till en beteendeförändring föreslår författarna
användning av verktyg som feedback om energiförbrukning, informationsinsatser samt
undersöka hushållens energisituation. Att varna för miljöproblem skulle även detta kunna
leda till en beteendeförändring mot en minskad användning av energi. (Sapci & Consisine,
2014)

3.3

Feedback till hushållen

Ett sätt att uppmuntra till en beteendeförändring hos boende är att informera dem om dess
egen förbrukning av energi (feedback). Vilket kan leda till en beteendeförändring då de
boende får ökad kunskap om sin egen förbrukning. Vilket för vissa hushåll kan leda till en
minskning av förbrukning mellan 15 % och 25 %. (Vassileva et al., 2013)
I en Svensk studie undersöktes vilket sätt som var bäst att informera de boende om sin
förbrukning. Här användes ett frågeformulär som skickades till fyra olika grupper
lokaliserade på fyra orter i Sverige med en svarsfrekvens på 35 %, 41 %, 54 % samt 46 % för
respektive grupp. Här undersöktes bl.a. SMS, display i gemensamt utrymme, display i
hemmen och TV kanal. Studien visade på att SMS och display i byggnaders gemensamma
utrymmen inte gav någon effekt för minskad energianvändning. Det visade sig att Tv-kanal
samt display i hemmen var de kanaler som föredrogs inom höginkomsthushåll för att upplysa
de boende om deras förbrukning. Dock når TV kanalen främst de boende som är intresserade
av sin energiförbrukning. Fördelen med en display i hemmet är att den kräver mindre
ansträngning och är enkel att se även för de som inte har ett större intresse för
energiförbrukningen. Studien visade även ett samband mellan att en högre inkomst ökade
förbrukningen. Hos de individer som var intresserade av att spara energi ledde
informationsinsatserna som utfördes i denna studie till en beteendeförändring, vilken
resulterade i en minskad förbrukning av energi. Det är viktigt att undersöka hur de boende
vill ha information för att sedan informera på detta vis för att få bästa resultat. (Vassileva et
al., 2013)
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Under 4 år har 2000 hushåll i Växjö, med en jämn fördelning av lägenheter och villor,
studerats av Vassileva, Odlare, Wallin och Dahlquist (2012b). Där feedback ges via
―EnergiKollen‖, en hemsida som utvecklats och togs i drift år 2008 för att förmedla
information om energiförbrukningen hos hushållen på ett enkelt sätt. Där bl.a. möjlighet
finns till uppföljning av hushållets egen konsumtion, jämförelse med liknande objekt samt
råd om vilka åtgärder som kan tas. Studien inkluderar även en jämförelse med låg- och
höginkomstlägenheter som har helt andra förutsättningar till feedback i Eskilstuna och
Västerås. Dels ett område i vardera stad vilket precis har fått elen separerad från hyran med
tillgång till uppföljning via fakturan och dels lägenheter i Västerås. Där individuella displayer
i hushållen erbjöd möjlighet till uppföljning och återkoppling, vilka visade ur ett kortare,
månadsvis tidsperspektiv. Där den förstnämnda gruppen exponerades för olika
informationsinsatser, kampanjer och tillhandahölls kunskaper om hur det skulle användas.
Uppföljning av energiförbrukningen utfördes på hushållen och kompletterades även med en
enkätundersökning, där hänsyn togs till bl.a. hushållens egenskaper i form av
sammansättning, inkomst och individuella egenskaper som t.ex. tidigare kunskaper, intresse
och attityd. (Vassileva et al., 2012b)
Studien visade att en minskning i elanvändningen observerades i båda hushållskategorierna i
Växjö, dock med större marginal bland de som använde sig av ―EnergiKollen‖. Resultatet
påvisar även att en sådan effekt kan vara svår att upprätthålla. Då den största minskningen
erhölls det första året och sedan avtog eller resulterade i en tillbakagång bland lägenheterna,
medan villaägarnas resultat upprätthölls i större grad till undersökningens sista år. Det
visade sig även att konsumtionen vid större boyta kan variera, dock hade det i större drag
betydelse för hur mycket el som används, då villorna i snitt använde ca tre gånger så mycket
el som de boende i lägenhet. Där även sambandet mellan konsumtion och inkomst visade sig
ha betydelse vad gällde större skillnader mellan låg- och höginkomsthushåll. Enligt
författarna kan det bero på att höginkomsthushållen inte behöver tänka lika mycket på sin
ekonomi och incitamentet för låginkomsthushållen att hålla ned sina kostnader är högre.
(Vassileva et al., 2012b)
Resultatet från studieobjekten visade en ökning på 15 % hos de hushåll i Västerås och
Eskilstuna, vilka erhöll uppföljning av månadsförbrukning via fakturan. För lägenheterna i
Västerås hade återkopplingen via display mindre genomslag, vilket enligt författarna dels kan
bero på att de inte fått någon introduktion eller påminnande informationsinsats under tidens
gång och dels det sätt som energiförbrukningen presenterades för dem. (Vassileva et al.,
2012b)
På vilket sätt hushållen önskar att återkoppling förmedlas vad gäller deras konsumtion av
energi skiljde också. Av de hushåll deltagande i undersökningen observerades att de med
högre konsumtion gärna använde postutskick eller internet och de med låg via e-post, dock
kan detta bero på individernas egenskaper och sammansättningen av dessa i ett
bostadsområde. I stort var det display, e-post och internet, i inbördes ordning, som var av
störst intresse. Trots att display i uppföljningen av energiförbrukning hade en måttlig
effekt. (Vassileva et al., 2012b)
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Vassileva et al., (2012b) kom till slutsatsen att karaktären och källan som återkopplingen ges
på inte enbart beror på vilken typ av hushåll som tar emot den, utan kan bero på många
individuella skillnader. På grund av detta föreslår författarna detsamma som Vassileva et al.,
(2012a); Abrahamse et al., (2007) och Palm (2006), att tydliga och gripbara tips, men även
återkoppling som stämmer överens med det enskilda hushållets behov bör användas.
Samtidigt som observationen att olika sätt att förmedla ger olika resultat på olika individer,
visade studien gott resultat hos de som i själva verket tog användning av hjälpmedlet
―EnergiKollen‖, vilka uppnådde ca 15 % minskning. Möjligheten att få en indikation på vad
de olika typerna utrustning faktiskt förbrukar är även det något som kan öka medvetenheten
om hur och vart energin kan sparas och därmed underlätta för individen att se vart
förbättringar kan ske. (Vassileva et al., 2012b)

3.4

Fallgropar

I flera studier är ett återkommande problem eller utmaning som antyds, att vidhålla ett
beteende eller en sänkt energiförbrukning ur ett långtidsperspektiv (Vassileva, 2012b;
Henryson et al., 2000). Vassileva et al., (2012b) föreslår i studien att som ett komplement till
förbättrad uppföljning och feedback som kan vägleda hushållen till förändring av beteende
och energieffektiviseringar. Kan nytta dras av relativt kontinuerliga informationsinsatser som
t.ex. kampanjer för att påminna, stödja, motivera och upprätthålla en minskning i
energiförbrukningen.
Palm (2006) tar även upp ―bumerangeffekter‖ och uttrycker att det kan vara oklokt att i
utgångsläget försöka påverka till allt för omfattande livsstilsförändringar som kan uppfattas
som inkräktande i vardagen och på personliga intressen. Vilket kan resultera i motstånd till
energi- eller klimatfrågan och det budskap eller information som presenteras snarare än att
skapa intresse. Att påverka med få pusselbitar i taget kan därmed ge en större effekt ur ett
långtidsperspektiv.
En fallgrop som finns är att de som vet om att de konsumerar lite energi (t.ex. via feedback
om energikonsumtion via inomhusdisplay), bryr sig mindre om att ha ett energireducerande
beteende (Vassileva et al., 2013). Samtidigt som tekniken blir mer energieffektiv tenderar
hushåll att investera i ytterligare utrustning till hemmet. Vilket leder till att besparingen som
görs äts upp av ett ökat konsumtionsbeteende. (Vassileva & Campillo, 2014) Henryson et al.,
(2000) nämner även detta med benämningen ―snap-back effect‖, då energikostnader sänks
och förbrukningen har minskat kan incitamenten för hushållen öka till att investera i
ytterligare utrustning och energieffektiviseringen har mist sin tänkta effekt. Detsamma gäller
en oönskad ökning av energianvändning i hemmet till följd av utförda tekniska besparingar,
vilket benämns som ―Rebound effect‖. (Henryson et al., 2000)
En annan fallgrop som nämns är då informationsinsatser utförs på grupper som oavsett yttre
påverkan hade minskat sin energiförbrukning. Vilket innebär att man inte dragit nytta av
maximal resurseffektivitet, det är därför viktigt att fokusera på de grupper som behöver
informationsinsatsen för att incitamentet att minska sin energiförbrukning ska öka.
(Henryson et al., 2000)
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4

RESULTAT

Nedan presenteras resultatet av intervjuerna för de kommuner som under examensarbetet
har undersökts för att identifiera goda exempel. Kommunerna består av Eskilstuna-, Örebro-,
Växjö- och Jönköpings kommun. Intervjutillfällena med Växjö och Jönköping hölls genom
telefonintervju på grund av avståndet. Resultatdelen avslutas med en sammanställning och
urval av intervjuernas resultat, för att på ett överskådligt sätt kunna analysera och diskutera
samband och goda exempel i de olika kommunernas informations- och kampanjarbete.

4.1

Västerås stad

En inledande intervju hölls med energi- och klimatrådgivarna Anna Malmström samt Zandra
Wenngren på Västerås stad, för att få insikt i hur arbetet har sett ut fram till idag. Mötet
avslutades på solcellsparken utanför Västerås, vilket är en del av det informationsarbete som
utövas. Energi- och klimatrådgivningen tillhör Stadsbyggnadsförvaltningen inom
organisationen vilken lyder under Byggnadsnämnden.

4.1.1

Syfte och mål

Enligt A. Malmström (personlig kommunikation, 10 april 2015) är det övergripande målet i
enlighet med Energiplan 2007-2015 att hushållens el- och värmeanvändning ska minska med
5 %. Det finns inga delmål för att nå denna procentsats. Arbetet är dock inte särskilt hårt
styrt vad gäller informationsarbetet, då det är väldigt svårt att följa upp och mäta hur stor
skillnad just dessa gör i sammanhanget med andra insatser som utförs. Det finns även mål i
Klimatprogrammet om att Västerås stad som organisation ska minska klimatpåverkan i det
geografiska området. Där etappmål finns för att nå dessa och uträkningar finns på vilka
åtgärder som leder till vilken besparing. Däremot är det svårt att räkna ut, förutspå eller följa
upp vilken besparing i kW informationsinsatserna leder till.
I övrigt är ambitionen att öka kännedomen om energi- och klimatrådgivningen samt
medvetenhet om energianvändningen och klimatfrågan. Även ur ett konsumentrådgivande
och folkbildande perspektiv. Det är även viktigt att nå ut till de hushåll som är lite klurigare
att nå, vilket det funderas och diskuteras mycket om.
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4.1.2

Informationsinsatser och samarbeten

Som tidigare nämnt arbetar energi- och klimatrådgivarna med olika typer av opartiskt stöd
och rådgivning gällande energi, utefter det behov som finns hos den som söker rådgivning
enligt A. Malmström (personlig kommunikation, 10 april 2015).
I nära samarbete med bland annat de kommunala aktörerna Mälarenergi AB, Bostads AB
Mimer samt Vafab Miljö har Västerås stad bedrivit informationsarbetet med
Energisparkampanjen i form av områdesbesök. Dessa områdesbesök har i största möjliga
mån samordnats med andra aktiviteter för att nå så många hushåll som möjligt vid besöken.
Exempel på aktiviteter där Energisparkampanjen har deltagit är en temadag om energi på
skolor, klimatsmart grillmat på Råbys internationella grillfest, energidag vid butiker (ICA
Pettersberg, ICA Kvicksund och ICA Haga) samt vid en elbilskväll med föreläsning och
provkörning.
I övrigt arbetar de kommunalägda bolagen Bostads Mimer AB och Mälarenergi AB som ingår
i Västerås stads koncern även mycket med fristående informationsarbete inom respektive
verksamhetsområde. Bostads AB Mimer arbetar mycket med beteendefrågor för sina
hyresgäster inom energiområdet, vilket gynnar både dem och hyresgästerna i slutändan
eftersom att t.ex. el eller värme kan ingå i hyran. Bostads AB Mimer utförde tidigare en
kampanj i samarbete med SABO, vilken innehöll bland annat en Tv-reklam med en person
som cyklade på en motionscykel i ett driftrum, för att väcka intresse för energibesparingar.
Idag finns ett samarbete med Eskilstuna kommun, Energimyndigheten och Swedish
interactive institute i ett projekt kallat Ny bostad, nya vanor. Där idén bygger på att då man
ändå flyttar, är man benägen att kunna ändra sina vanor eller sitt beteende. Fokus ligger i att
influera de som byter bostad att i samband med detta göra en ny start och förändra sina
vanor. Deltagarna får låna en läsplatta när de flyttar som är laddad med utbildningsfilmer
och tips som skall inspirera och vägleda hushållet till en energieffektivare vardag. I
startskedet var det där tänkt att klisterlappar skulle sättas i hemmet på de ställen som
utbildningsfilmerna berörde för att påminna om dessa. Dock insågs att det inte är så populärt
av alla att sätta klisterlappar på olika ställen i sitt nya hem och det arbetas med en ny ide som
ska tillkomma i dess ställe. I samband med detta bedrivs även forskning i beteende och
vanor.
Mälarenergi AB har två energirådgivare, där det dominerande arbetet består av rådgivning i
samband med frågor kring fakturor etc. Mälarenergi AB har även ett samarbete med IKEA
som heter Energismarta hemmet, vilket är ett tvåårigt projekt där en lägenhet har inretts
med energismarta lösningar från IKEA i form av bland annat vitvaror och energilampor. Där
tillhandahålls även information om stadsnätet och solcellspaneler. Här finns rådgivare som
kan svara på frågor och vid ett par tillfällen har även Västerås stad varit med och haft
gemensamma aktiviteter i lägenheten, bland annat i form av tävlingar.
Mälarenergi AB har även en husbil som de åker runt med för att informera och svara på
frågor. I samband med detta har Västerås stad ibland ett tält bredvid för att även de bistå
med råd och tips. Det har dock visat sig att detta ibland kan skapa förvirring och det blir då
viktigt att energirådgivarna är tydliga med att de inte kommer ifrån Mälarenergi AB enligt A.
Malmström.
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Fastighetskontoret på Västerås stad tillhandahåller mycket information till sina hyresgäster.
Ett exempel är Energijägarna ett projekt som utfördes under några år i skolor runt om i
Västerås. Eleverna i årskurs fem fick anmäla sig för att bli Energijägare och fick därmed
tillgång till en experimentlåda och tillhörande läromedel. Bland annat ingick det att lära sig
mer om energifrågan, ta reda på energiförbrukningen i skolan och möjliga åtgärder. Projektet
avslutades med en tävling där de deltagande eleverna bland annat fick göra ett arbete, Mitt
framtida samhälle, där en vinnare utsågs. Projektet i fastighetskontorets regi är idag avslutat,
men lever fortfarande kvar i skolorna där KomTek idag tar hand om projektet.
Det finns även många engagerade lärare i staden som arbetar med energifrågan.
Naturskyddsföreningen har ett informationsmaterial som heter Energifallet, vilket ett stort
antal lärare har tagit till hjälp. Inför Earth Hour lyftes även frågan av lärarna. Detta innebär
med andra ord att mycket pågår i staden förutom de kampanjer och arbete som utförs från
kommunens kontor.
Regionalt samarbete sker även mellan Uppland, Sörmland, Gotland och Västmanland genom
Energikontoret i Mälardalen (Energimyndighetens regionala kontor). Där bland annat EUmedel söks för att driva olika projekt. Energikontoret i Mälardalen har även ett
samordningsansvar mellan energi- och klimatrådgivarna, där utbildningar och nätverkande
sker.
Tidigare samarbete har skett med Länsstyrelsen Västmanland, t.ex. en solturné i maj 2013,
där det hölls föreläsningar i de olika kommunerna, vilket avslutades med en solenergikonferens. I samband med detta samarbetades det även med Förbundet Agenda 21 i
Västmanland. Förbundet Agenda 21 driver även folkbildnings-projektet om energifrågor
‖Vett och Watt‖, där de utvecklat ett utbildningspaket med kurser som kan användas i många
olika sammanhang som t.ex. av företag, organisationer eller bostadsrättsföreningar.
Utbildningspaketet används även mycket av energi- och klimatrådgivarna i samband med
infoträffar med bostadsrättsföreningar och liknande.
Under 2014 bedrevs även Klimatutmaningen som en del av energi- och klimatrådgivningen.
Denna klimatutmaning innebar att en känd Västeråsare i månaden utmanades med åtgärder
som var utformade för att alla skulle kunna utföra dem. Det var dock svårt enligt Anna att
komma på dessa utmaningar eftersom konceptet innebar att alla skulle kunna utföra dessa i
sina hem eller i sin vardag. Utmaningarna fokuserade på både direkta och indirekta energioch klimatfrågor gällande både värme, vatten och konsumtion. Där individen skulle kunna
utgå ifrån sitt eget nuläge och ha möjlighet att göra en förbättring och kunna sätta mål
utifrån detta. Exempelvis halvera sin mängd restsopor utifrån det man hade idag eller sänka
inomhustemperaturen en grad.
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4.1.3

Kanaler och medier

För att informera genom olika kanaler och medier används bland annat Västerås stads
hemsida enligt A. Malmström (personlig kommunikation, 10 april 2015). Mälarenergi AB och
Bostads AB Mimer använder även sina hemsidor för att informera angående energisparande.
Bostads AB Mimer har även utökat i sociala medier med en hemsida där man kan
kommunicera med grannarna i det hus man bor i. Där diskuteras allt från samåkning till att
fråga om någon har en dl socker att låna. Där grundidén är att om man har mer kontakt med
sina grannar är det lättare att börja ändra sina beteenden och värna om sin omgivning samt
användningen av energin och resurserna.
För Västerås stads anställda finns även intranätet ―Insidan‖, där information kan förmedlas
till medarbetarna. Ett exempel är under förberedelserna inför Earth Hour, där tips lades ut
till lärarna med utbildningsmaterial.
Under 2010 i samband med uppstarten av Energisparkampanjen användes reklamskyltar
som placerades på olika ställen i Västerås centrum, med tips på hur energi kan sparas. Andra
sociala medier som används är Facebook och Twitter. Som exempel kommunicerades år 2013
―Dagens energitips‖ under 60 dagar innan Earth Hour på Västerås stads Facebook-sida,
vilket blev mycket populärt bland Facebook-användarna och fick mycket följdfrågor och
respons. Detta sätt användes även ett år under trafikantveckan med klimatsmarta tips för
resor. Även klimatutmaningen som hölls tidigare kommunicerades via sociala medier som
Facebook, samt hemsidan.
Västerås stad har även en stående helsidesannons i VLT (Vestmanlands läns tidning) där
information kan läggas in för att annonsera olika aktiviteter eller händelser. Annonser har
även placerats i villatidningen som går ut till friliggande hushåll (villor).

4.1.4

Fokus och målgrupper

Vilken typ av åtgärd som det fokuseras på i informationsarbetet gällande
energieffektivisering av utrustning eller beteendeförändring för att minska användning beror
på mottagaren uppger A. Malmström (personlig kommunikation, 10 april 2015). För de
personer som söker upp energi- och klimatrådgivarna vid kampanjer eller vid bokad
rådgivning blir fokus i större utsträckning energieffektivisering av utrustning, medan de mer
allmänna informationsinsatserna oftast berör beteendeförändring i större utsträckning.
Oftast har de som kommer med egna frågor riktat in sig på ett mål eller en åtgärd som skall
utföras, t.ex. att byta fönster eller uppvärmningssystem. Dock går detta relativt hand i hand
med beteendeförändring, då viljan eller drivkraften först och främst ska finnas för att göra en
förändring.
Vad gäller målgrupper beror det också på vilken informationsåtgärd som utförs. De som hör
av sig för att få energi- och klimatrådgivning är redan intresserade och vill veta mer för att
kunna göra en förändring. Medan föreningar som vill att klimatrådgivarna håller föredrag
ofta domineras av äldre och daglediga eller information som riktas till skolklasser. Mycket
kraft läggs ändå på att tänka ut hur och på vilket sätt hushållen ska nås. En idé som väckts är
att lägga en informationsinsats som ett sidospår till energi- och klimatrådgivningen i form av
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kurser för nyblivna villaägare. Där kunskap i att bland annat tolka sin energideklaration kan
ingå samt hur energianvändningen fungerar i det nya huset.
Enligt A. Malmström är det även lite beroende på vilken tid eller på vilken plats som man
befinner sig på för att informera. Är fokus att nå daglediga som t.ex. pensionärer,
föräldralediga eller i viss mån studerande kan detta göras exempelvis vid biblioteket en tisdag
förmiddag, medan barnfamiljer är lättare att komma i kontakt med på eftermiddagarna eller
på helgen. Tiden på dygnet väljer därmed indirekt målgruppen.
Det finns två grupper som är en större utmaning som även tagits upp i verksamhetsplanen,
de nyblivna villaägarna samt de som ska bygga nytt och bygga till, att nå dem i ett tidigt skede
innan de hunnit planera klart. Även nya svenskar där det främst handlar om
konsumentinformation. Det är t.ex. svårt att nå ut till dem som idag inte pratar svenska med
bland annat hur de ska tolka sin elfaktura. Där handlar det om att öka kunskapen om vad det
är man betalar för. Något som gör att det är viktigt att nå ut till dem är att energibehoven och
hur man använder energin skiljer mycket mellan olika länder. Att skapa en diskussion om
detta kan även väcka intressanta tankar och feedback, som t.ex. varför man använder kylskåp
på vintern när det ändå är kallt. Enligt A. Malmström är det mycket efterfrågat med
information från dessa grupper och när man lyckas nå dem med information så har det gett
mycket positiv feedback.
När det gäller energifrågor och att nå ut till de som inte är intresserade av miljö finns
fördelen att det både finns ekonomiska och miljömässiga aspekter att ta tillvara på. Vilket det
arbetas relativt målinriktat med enligt A. Malmström. Att minska miljöpåverkan är en
drivkraft som i många fall märks. Dock görs ibland även valet att inte inkludera något om
miljöpåverkan för att undvika eventuella negativa attityder som kan finnas kring det. Miljön
får därmed ibland mindre uppmärksamhet i samtalen då den ekonomiska aspekten driver
mer. ―Det som verkligen biter är när man kan visa att man kan spara pengar på det.‖. När det
gäller skolelever är det däremot oftast det miljömässiga som används som argument.
Däremot tillägger Z. Wenngren att resurseffektivisering är ett spår som indirekt relateras till
miljö, där det t.ex. kan framhävas att LED-lamporna är mer resurseffektiva. Vilket kan göra
att intresset inte tappas på samma sätt som det generellt kan göra när man nämner
fördelarna för miljön. Enligt A. Malmström blir det inte lika påtagligt att man pratar om just
miljö när man i en diskussion tar upp att all produktion av energi förbrukar mer eller mindre
av olika naturresurser. Diskussionen om klimatfrågan i stort får oftast mer utrymme i
samtalen när tillgången av tid är större och då det hinns med.
När det gäller sociala normer är det främst solceller som har observerats ha en effekt på
grannar mm. I Västerås finns bl.a. många ABB-ingenjörer som naturligt har ett miljö- eller
teknikintresse, där det gärna visas att man är teknikintresserad och i framkant. I övrigt
kommer sannolikt inte energi i samtalen lika enkelt som andra diskussionsområden. Främst
på det yttre fysiska, vilket syns för omgivningen, som t.ex. fönster eller solceller kan detta
visa sig, men det är svårare att se om en granne har minskat temperaturen i hemmet och bli
motiverad av det.
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4.1.5

Tips och nivå

De tips som ges på hemsidan och i media beror enligt A. Malmström (personlig
kommunikation, 10 april 2015) på vilken information det gäller och till vilka. Det blir t.ex.
skillnad på om det handlar om villabebyggelse som har ett visst behov i jämförelse med
flerbostadshus där det blir mer fokus på elanvändningen i stort. Om det istället blir en större
varierad massa blir informationen oftast mer generell. När olika människor möts i samband
med kampanj och rådgivning anpassas även informationen efter det kunskapsläget som
personen i fråga har från början för att få rätt nivå på samtalet. Exempelvis är kunskapen om
sin egen förbrukning och elavtal mm. ibland lägre och då anpassas samtalet utefter det.
Grundtanken med klimatutmaningen var att alla skulle kunna vara med utifrån sitt
utgångsläge. Det var dock en utmaning att anpassa klimatutmaningen för att alla skulle
kunna utgå ifrån sin egen nivå.

4.1.6

Utvärdering och uppföljning

Enligt dokument som erhållits av A. Malmström (personlig kommunikation, 10 april 2015)
finns i dagsläget ingen utvärdering av energisparkampanjen då den idag inte är avslutad. Den
uppföljning som finns i samband med Energisparkampanjen, bygger enligt A. Malmström
(personlig kommunikation, 20 april 2015) främst på utskick av kampanjblad. Enligt den
uppföljningen har 91 % av invånarna nåtts i de stadsdelar som kampanjen berör. Det har
även beräknats att 6500 personer har mötts vid de tillfällen som kampanjarbetet har utförts.
I övrigt finns ingen uppföljning och huruvida informationskampanjen leder till en
beteendeförändring är svårt att veta säger A. Malmström (personlig kommunikation, 10 april
2015). Däremot tas erfarenheter från tidigare kampanjområden med till nästa omgång och
det skrivs en rapport efter att varje område har besökts i Energisparkampanjen samt
diskuteras vid nästkommande möte med Samordningsgruppen för energi.
Det har enligt A. Malmström (personlig kommunikation, 10 april 2015) även observerats att
―olika kanaler fungerar bra för olika människor. För vissa passar det bra att möta oss på en
stadsdelsfest och ställa någon fråga och få reda på att vi finns för vidare kontakt. Andra vill
verkligen ta tillfället att få en grundlig energirådgivning och då har det varit bra att finnas
tillgängliga på ett lugnt ställe såsom ett stadsdelsbibliotek eller öppna förskolan. Det har
också varit relativt lätt att få media intresserade för våra aktiviteter. Det blir ofta bra bilder
och finns ‖riktiga‖ människor att fråga, som besöker våra arrangemang. Media har vi nått
genom att alltid lägga upp om aktiviteterna på Västerås stads webb, Facebook och Twitter.‖
De grupper som kan bedömas att man inte nått varierar, dock är det generellt svårt att nå
yrkesverksamma som arbetar på annan ort under veckorna eller de som inte har intresse av
exempelvis stadsdelsfest. Dessa försöker de istället nå via bostadsrättsföreningar eller
samfällighetsföreningar. Även de som har sin energi inkluderad i hyran kan vara svåra att nå,
då de inte upplever att de kan påverka sin egen energianvändning och som tidigare nämnt, de
som inte pratar svenska eller engelska.
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4.2

Eskilstuna kommun

Arne Johansson arbetar som Eskilstuna kommuns energi- och klimatrådgivare på 50 % samt
50 % som byggnadsinspektör. Energi- och klimatrådgivningen tillhör Stadsbyggnadsförvaltningen inom organisationen vilken lyder under Stadsbyggnadsnämnden.

4.2.1

Syfte och mål

I kommunens verksamhetsplan finns det mål som riktar sig mot att öka rådgivning till
hushåll. A. Johansson (personlig kommunikation, 21 april 2015) anser att spridningen av
information av att energi- och klimatrådgivare finns fungerar väldigt bra. De har en egen
hemsida där de upplyser om olika saker som berör bland annat hushållsenergi. De har även
översatt ett dokument, en checklista för hushållstips och råd till b.la finska och arabiska.
Kommunen undersöker nu möjlig infrastruktur för ladd-stolpar till elfordon. Kommunen har
som mål att bli fossilfritt så fort som möjligt.
I 2012 års klimatplan är bland annat detta delmål preciserat för energianvändningen:


4.2.2

―Mål för kommunens geografiska område - Kommunens totala energiförbrukning ska minska i
enlighet med de nationella målsättningarna, vilket innebär en reduktion med 20 % till 2020.
Fokus skall ligga på effektivisering av elanvändningen. Minskningen avser totalt energibehov
per invånare.‖ (Eskilstuna kommun, 2012, s. 5)

Informationsinsatser och samarbeten

Eskilstuna har ett projekt som berör energi i storkök där tre storkök valts ut som ett
pilotprojekt enligt A. Johansson (personlig kommunikation, 21 april 2015). Energi- och
klimatrådgivarna har åkt dit och undersökt köksutrustning och har haft energirådgivning där
personalen informerats om energianvändning samt satt in visualiseringsutrustning.
Kökspersonal har fått tips och råd på vad man bör tänka på. Detta är en tävling där det kök
som sparat mest energi vinner ett pris.
Under European solar days 2012 hade energi- och klimatrådgivarna ett tält på torget med
information om solel, vilket det finns funderingar på att ta upp igen. Då var det nytt och
spännande och många kom fram och var intresserade. En leverantör av solvärme fanns på
plats tillsammans med en solelspanel. Aktiviteten fick bra gensvar då många kom fram och
var intresserade och frågade. Priserna på solel har sjunkit mycket nu och det går inte att
jämföra dåvarande priser med dagens priser, vilket bidrar till intresset. Det blir lättåtkomligt
för ett flertal då priserna är så pass låga.
Mobilitetsveckan är ett stadigt återkommande ämne, där brukar energi- och klimatrådgivare
vara med i olika omfattningar för att svara på frågor och ge tips och råd gällande energi.
Tidigare evenemang som ägt rum är elbilsmässan i Tuna park där olika bilförsäljare ställt ut
sina elbilar så att allmänheten fick provköra. Här skedde ett samarbete med bl.a. Volvo,
Renault, Möller bil, Landrins bil i Eskilstuna.
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Kommunens organisation måste ha tillgång till bilar och då kan elbilar vara ett alternativ.
Företag som måste ha bilar i sitt yrkesutövande t.ex. hantverkare kan vara potentiella
klienter för elbilar, vilket minskar fossilberoendet. Kommunen arbetar för att det ska bli
enklare att välja en elbil då laddningsmöjligheterna redan finns där, vilket i framtiden även
kan appliceras för allmänheten så de kan ladda sina elfordon. A. Johansson anser att få
privatpersoner att använda elbilar är svårt, de måste få prova sig fram först och se att detta
fungerar. Genom t.ex. elbilsmässan och att få ladd-stolpar inbyggda i infrastrukturen redan
nu kan det fungera och öka intresset av elbilar i framtiden.
Det finns tävlingar som sker inom kommunen som t.ex. att få barn att cykla till skolan, vår
stad 2030 mm. men dessa berör inte energirådgivningen. Nu är det många som håller på
med energifrågor och det är ett populärt område. Det som denna förvaltning satsat på står
med i klimatplanen för förnyelsebar- och hållbar elproduktion. Här finns det framtaget en
solkarta som privatpersoner kan gå in på via webben, där får de upp hela kartan, skriver in
sin fastighetsbeteckning och kan se hur bra fastigheten lämpar sig för solel. Man kan därefter
gå vidare och köpa en mer detaljerad solkarta med mer noggranna beräkningar. Detta kan
uppmuntra till att installera solenergi. Kartan är främst framtagen för hustak och för de som
äger enbostadshus.
Energi- och klimatrådgivarna är även med under Earth Hour och liknande event för att svara
på energifrågor. Det har tidigare skett en inspirationsmässa med fokus på solel för de 8500
kommunalanställda i Eskilstuna. Där fanns en karta och en riktig solpanel och där
uppmärksammades att det finns ett intresse bland besökarna. Detta enligt A. Johansson
(personlig kommunikation, 21 april 2015).
Under evenemanget ―Vår stad 2030‖ för att väcka intresse och engagemang ingick ett
hundratal skolelever för att lyfta samtalet om det framtida Eskilstuna. Med ledorden ―ett
socialt och ekologiskt hållbart Eskilstuna 2030‖. Under dagen deltog olika aktörer i samhället
och politiker. (Eskilstuna kommun, u.å.a) Inför evenemanget har ett projekt pågått för att
bidra med idéer till mötet med samhällsaktörerna där olika gymnasieskolor deltagit
tillsammans med WWF, vilka resulterade i en utställning under dagen. (Eskilstuna kommun,
u.å.b)
Enligt A. Johansson har det tidigare skett en informationsinsats för att nå nyanlända från
framförallt Somalia som inte talar Svenska. Vilket utfördes i samband med
kommunfastighets projekt Gröna sköna Lagersberg. Här gjordes utskick till alla boende i
området (ca 100 lägenheter) för att bjuda in alla till denna informationsträff. 15-16 kvinnor
dök upp men inbjudan riktades till både kvinnor och män. Det som togs upp var hushållstips,
checklistan som finns med enkla spartips, t.ex. att när man ska koka vatten bör man göra det
med vattenkokare först, då det sparar både tid och energi. Först hölls allmän information och
sedan hade besökarna möjlighet att fråga en och en efteråt. Det är ofta i grupp att inte alla
vågar fråga inför hela gruppen. Man hade även med sig en tolk som kunde förklara på deras
hemspråk. Det är viktigt att visa att även fast energi- och klimatrådgivarna var från en
myndighet så är de inte farliga. Det kan också finnas en svårighet för en man att fråga en
kvinna i den kulturen därför var det både en man och kvinna på plats som kunde svara på
frågor. Man fick bra gensvar från kvinnorna som deltog.
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Eskilstuna kommun har även ett samarbete med Räkneskolans byggprogram där de
informerat eleverna om bl.a. energibesparing samt allmänna funderingar som kommer upp
kring examenstider om framtiden och genom detta peppa eleverna.
När det sker en kampanj ute i samhället samarbetar Energi- och klimatrådgivarna ofta med
konsumentvägledningen med frågor som bl.a. vikten av att skriva avtal. Även
Bygglovsavdelningen där frågor som vad du ska söka samt vilka handlingar som ska in osv
tas upp samt energirådgivningen där energisparfrågor tas upp. När det sker ett projekt, litet
eller stort är det Energikontor Mälardalen som energi- och klimatrådgivarna samarbetar
närmast med. Det finns även internt samarbete inom kommunen framförallt mellan
Bygglovsavdelningen och Kommunledningskontoret.

4.2.3

Kanaler och medier

Gällande kanaler och medier är det först och främst veckoannonsen i tidningen som används,
den når de ut bra med enligt A. Johansson (personlig kommunikation, 21 april 2015).
Annonsering sker oftast för att informera om att något ska ske. Ibland används affischer som
först och främst ställs ut i de kommunala lokalerna som kommunen har rådighet över. Det
finns även en stående roll-upp på stadsbiblioteket där det finns information om hur man kan
kontakta energirådgivarna med sina frågor.
Energi- och klimatrådgivarna använder inte Twitter eller Facebook för energifrågor. Dock
finns en fundering på att starta ett Twitter-konto. Ofta har de som vill ha rådgivning fått höra
av någon i sin närhet att rådgivningen finns. Andra kanaler är via webben eller annonser.
Bl.a. finns det kontakt med mäklare där de tagit fram en folder med kontaktuppgifter till
rådgivarna. De använder t.ex. Scandiamäklarna som bifogar broschyren i sina huspärmar.
Vilket sprider informationen om att de finns och det har observerats en tydlig ökning av antal
förfrågningar från målgruppen husägare. När kampanjer sker försöker media bjudas in så de
kan skriva en artikel om t.ex. solel, vilket ytterligare sprider informationen.

4.2.4

Fokus och målgrupper

Det är både beteendeförändring och energieffektivisering som det fokuseras på vid
rådgivning och information enligt A. Johansson (personlig kommunikation, 21 april 2015).
Gällande om det är lättare att nå ut med en beteendeförändring eller investering av ny
utrustning beror det på vem man pratar med. A. Johansson uttrycker att det finns dem som
tycker det är jättekul att köpa nya saker, men när det gäller förändring av beteende når man
oftast lättare fram till kvinnor än till män överlag. A. Johansson uppger att han inte vet vad
det beror på men har märkt att när man pratar beteendefrågor uppkommer oftast fler frågor
från kvinnan än mannen. Mannen är oftast mer teknikintresserad och kvinnor mer
intresserade av beteendeförändring. Det kan man använda sig av i sin rådgivning. Att vädja
till en beteendeförändring då förändring av beteende är gratis.
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Enligt A. Johansson finns det inget tänk att fokusera på speciella målgrupper utan man
försöker sprida information och rådgivning på bästa sätt till så många som möjligt. Det
vanliga är privatpersoner som vill ha rådgivning om sitt boende. Som tidigare nämnt har
husägare mycket incitament att spara, men förutom foldern som läggs med i huspärmar sker
inga speciella insatser för att nå dem. Det är svårt att nå dem som inte är intresserade, de
som är intresserade tar kontakt med rådgivningen. Det finns inte heller någon tanke om
målgrupper eller särskild riktning gällande informationsinsatser vid evenemang eller
liknande. Det är lättare att fånga så många som möjligt när det inte finns någon specifik
inriktning.
Det ligger i tiden att vara klimatsmart när man informerar om t.ex. solel kan man berätta att
det går att se det som en pensionsförsäkring att man kan binda sitt elpris i 35 år framöver
samt att kostnaderna kommer att minska. Då vädjar man till det ekonomiska samvetet.
Produktionen av solel avlastar den fossil/vatten-producerade elen. Solel har ingen CO2
belastning, vilket är positivt. Det finns ingen statistik på ökad installation av solel. Under
varje rådgivning ingår solel som en del. En ökning av frågorna och intresset har han
uppmärksammats.
A. Johansson anser att det finns en viss nyfikenhet att t.ex. grannen har solel som är trendigt
och då blir man själv intresserad men detta dras inte nytta av i arbetet. Grupper som kan vara
svåra att nå är företag då deras fokus är deras kärnverksamhet, speciellt mindre företag. Även
människor som inte pratar svenska kan vara svåra att nå.
Det finns även en arabtalande medarbetare som är energirådgivare, vilket är en stor tillgång.
Flerspråkighet en väldig styrka då det finns många nytillkomna även sedan 90-talet som är
arabtalande. Många nya svenskar gör en ny typ av boendekarriär. De har integrerat sig i
samhället, har arbete och vill bygga som alla andra. Då finns det möjlighet att få
informationen eller rådgivningen på sitt hemspråk om de vill, vissa saker är enklare att höra
på sitt hemspråk. Möjligheten att prata med den rådgivaren som pratar dess hemspråk är bra
och materialet som finns på olika språk går det åt mycket av.
När det kommer till hyreslägenheter är det begränsat vad gäller olika sätt att spara energi,
det är främst hushållselen det går att göra något åt. Värme och varmvatten ingår oftast i
hyran. Där har de boende inte incitament att snåla på samma sätt som i villor, där ägarna har
större intresse av att minska användning av värme och el, då det är en stor del av deras
månadskostnad.

4.2.5

Tips och nivå

Nivån som informationen läggs på styrs av frågan som ställs, där nivån läses av. Det är viktigt
att inte krångla till det så mycket då det blir besvärligt utan hålla det så enkelt som möjligt.
De som vill veta mer frågar, men om det blir för svårt finns det risk att människor backar,
därför läggs informationen ofta på en låg förstanivå.
När det gäller karaktären av informationen fokuseras det både på ekonomi och miljönytta.
Den ekonomiska delen är lättare och snabbare för den stora massan att ta till sig dock är även
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miljöaspekten väldigt viktig. Det är viktigare hos företag med miljöaspekterna då det ger
konkurrensfördel samt att de har det i sin verksamhet och miljömål att uppnå detta.
I Eskilstuna finns elmätare på biblioteken där allmänheten kan låna dem några dagar för att
få koll på sin energianvändning. En del energibolag har redan en app där man via sin telefon
kan se sin energianvändning. En stående punkt på alla rådgivningar är just att de informerar
om att den här typen av utrustning finns. Det blir lättare för den man informerar att förstå
vad som händer om denne glömmer att släcka lampan exempelvis. Genom denna typ av
utrustning kan man lättare se över sitt eget beteende.
A. Johansson köpte en visualiseringsutrustning och använde den i sitt eget hem där han
mätte elanvändningen i en månad. Sedan analyserade han resultatet och gjorde små enkla
beteendeförändringar genom att bland annat stänga av stand-by, släcka lampor som inte
används mm. Genom detta minskades konsumtionen med 700 kWh/år vilket är ca 1000
kr/år som sparas. Detta använder han som ett gott exempel i sin rådgivning för att få folk
intresserade och tycker det fungerar bra. Generellt sätt fungerar goda exempel som man kan
ta upp bra.

4.2.6

Utvärdering och uppföljning

Det finns ingen uppföljning från informationsinsatsen i Lagersberg med nyanlända svenskar.
Kommunfastighet skulle göra uppföljning men finns ingen information om detta är gjort. I
storköken görs uppföljningar för att se hur det går med energiminskningen men i hushållen
är det omöjligt att veta hur det går. Alla rådgivningar som utförs rapporteras in till
Energimyndigheten, där de kan sammanställa statistik och uppföljning.
För 2,5 år sedan utfördes en rådgivning för en bostadsrättsförening. Där en investering med
låg kostnad utfördes vilken gav goda ekonomiska resultat. Här tillhandahölls sedan en
återkoppling att föreningen hade sparat 40 000kr per år endast genom denna åtgärd. Goda
exempel fungerar väldigt bra och energi- och klimatrådgivaren använder det mycket i sitt
arbete. Om intresse finns hos de som t.ex. ska investera i utrustning och har sökt rådgivning,
kan kontakt förmedlas till personer som tidigare utfört liknande åtgärder och de kan då få
reda på mer om hur det har fungerat i praktiken. Vilket har tillämpats tidigare enligt A.
Johansson.
Den uppföljning som är synlig på hemsidan är den enkät som kan fyllas i av invånarna efter
Earth Hour. Här har Eskilstuna kommun valt att följa upp vilka kanaler och
informationsinsatser som hade väckt intresse och vilka aktiviteter som var roligast via en
enkät på hemsidan till hushållen. (Eskilstuna kommun, u.å.c)
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4.3

Örebro kommun

Intervjun med Örebro kommun utfördes med projektledaren Elsa Fries för projektet
Klimatsmart Vardag. Klimatsmart Vardag är enligt E. Fries (personlig kommunikation, 22
april 2015) den stora kommunikationskanalen som används för att nå ut till invånarna med
klimatfrågan i Örebro kommun och behandlas främst av enheten för hållbar utveckling,
vilken arbetar för ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Bland de 20-25 anställda på
enheten är det en stor variation av kompetensområden.
Energi- och klimatrådgivningen består i dagsläget av en tjänst på 50 %, dock kommer det i
höst att tillkomma en person till denna, vilket gör att detta kommer att utvecklas ytterligare
för att kunna arbeta även med de bredare frågorna. Kontakt med energi- och
klimatrådgivaren har utförts via e-post.
Projektet klimatsmart vardag samt energi- och klimatrådgivningen går under
kommunledningskontoret och ägs av KSU (kommunstyrelsens utskott).

4.3.1

Syfte och mål

I enlighet med Örebros klimatplan vilken antogs år 2010 är det övergripande målet att
kommunkoncernen, vilken det finns störst rådighet över, ska vara CO2-neutralt år 2030
enligt E. Fries (personlig kommunikation, 22 april 2015). År 2050 ska även kommunens
geografiska område ha nått detta mål. Klimatstrategin innehållande etappmål för att nå de
övergripande målen är i denna stund under upparbetning. Därav kan i nuläget inga mål eller
specifik aktivitetslista för just hushållen presenteras, dock är medlen för att nå dit påverkan
av företagen, energi-och klimatrådgivning, Klimatsmart Vardag samt att utöka de olika
kanalerna för att motivera en förändring mot hållbar utveckling hos hushållen. Anledningen
till upparbetningen av nya etappmål är att många av de tidigare etappmålen som upprättats
för år 2020 uppnåddes redan till år 2015. I sin tur betyder det även att arbetet med målen
generellt har gått bra och enligt de beräkningar som utförts kommer det övergripande målet
att kunna nås.
E. Fries uppger även att vissa delar i klimatstrategin som t.ex. maten, kan aldrig bli helt
klimatneutral. Vilket innebär att andra aktiviteter måste ha en inverkan som underskrider
nollpunkten för att CO2-neutralitet ska uppnås. Av naturliga skäl blir energi det område som
främst kan bidra med detta genom t.ex. egen produktion av el.

4.3.2

Informationsinsatser och samarbeten

Projektet Klimatsmart vardag som startades år 2014 går enligt E. Fries (personlig
kommunikation, 22 april 2015) ut på att hushåll och privatpersoner varje månad kan delta i
en ny utmaning, vilken anknyter till olika teman i klimatfrågan. Exempel på dessa är t.ex.
transport, konsumtion och energi. Utmaningarna hålls i intervaller om två veckor för att öka
invånarnas möjlighet att kunna delta. Där tidigare utmaningar har varit bl.a. att mäta och
minska sitt matsvinn, cykla på vintern, prova elcykel samt mäta och försöka minska sin
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energiförbrukning. Deltagandet är frivilligt och hushållen kan dessutom välja själva om de
endast vill delta i en utmaning eller fler under året.
Den tidigare energiutmaningen gick ut på att de deltagande fick låna ett elmätnings-kit, för
att kunna mäta hur mycket utrustningen i hemmet förbrukade. Första veckan fick deltagarna
uppgiften att mäta vad olika apparater förbrukade, vilket nästkommande vecka följdes av
olika åtgärder för att reducera förbrukningen. Tips om vilka åtgärder som kunde tas för att
spara energi fick deltagarna på en lista, med restriktionen att minst fem åtgärder skulle tas.
Efter avslutad utmaning lottades biobiljetter ut till de deltagande.
Samarbeten inom kampanjen sker framför allt med de kommunala bolagen och
förvaltningarna, även privata företag och olika organisationer som anknyter till det tema som
utmaningen berör. Under utmaningen med elcykel upphandlades tjänsten av t.ex. ett
cykelföretag som bistod med inköp och utlåning/utlämning av cyklarna till de deltagande.
I höst planeras en ny energiutmaning där förhoppningen finns att utföra den i samarbete
med elbolaget EON. De har idag en mobil applikation för sina kunder där den egna
förbrukningen kan följas upp och tanken är att om möjlighet finns kunna erbjuda den till de
deltagande under utmaningen oavsett vilken elleverantör de har.
Övriga aktiviteter som anknyter till energi- och klimatfrågan är bl.a. den energi- och
klimatrådgivning som bedrivs inom kommunen och ett matsvinns-projekt som har utförts.
Energi- och klimatrådgivningen består av att svara på energi- och klimatfrågor samt olika
aktiviteter, främst vid förfrågan. Ett exempel är det projekt med bostadsrättsföreningar där
insatser görs för att främja energieffektivisering hos hushållen med t.ex. träffar och
föreläsningar. Punktinsatser utförs ibland där kommunen tycker att det behövs.
För ca tre år sedan hade även Örebro kommun en energiutställning i samarbete med
regionens energi- och klimatrådgivare som sedan lades ned enligt N. Jakobson (personlig
kommunikation, 24 april 2015). Det bedömdes att det krävde mer resurser i förhållande till
nyttan i form av möten med allmänheten.
E. Fries (personlig kommunikation, 22 april 2015) nämner även det tidigare matsvinnsprojektet som bedrevs i samarbete med handelskammaren, Örebro universitet, Open ART
och fem olika restauranger, vilket främst riktade sig till företagarna. Under projektet mätte
restaurangerna sitt matsvinn under en månad och fick tillgång till en, av Open ART, designad
doggy-box som kunde efterfrågas för att man sedan skulle kunna ta med sina rester hem efter
måltiden. Detta bedöms enligt E. Fries ha varit ett lyckat och roligt projekt där många olika
discipliner var med och påverkade.
Samarbete sker även via regionen som koordinerar de olika kommunerna i regionen.
Eftersom Örebro kommun är större och har fler anställda inom området delges information,
råd och hjälp även till de andra kommunerna, vilka gärna får ta del av de redan upparbetade
aktiviteter, metoder och idéer som redan tagit form inom Örebro kommun.
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4.3.3

Kanaler och medier

E. Fries (personlig kommunikation, 22 april 2015) uppger att Klimatsmart Vardag har en
egen blogg och en webbsida på internet där information publiceras relaterat till de olika
utmaningarna med en tillhörande Facebook-sida. Även Twitter används för att sprida
projektet. De som vill delta kan genom en enkät anmäla sig till utmaningen som sedan gillas
på Facebook. De olika kanalerna har enligt E. Fries bedömts som en bra bas för att nå ut till
ett stort antal människor.
På Facebook publiceras även information om andra aktiviteter inom kommunens geografiska
område och annan information som anknyter till klimatfrågan. Detta innebär att människor
som i grunden endast är intresserade av en fråga fångas upp och kan få upp ögonen för t.ex.
energibesparingar, vilket från början kanske inte var anledningen till att de deltog.
Enligt E. Fries används i större utsträckning sociala medier snarare än tidningsannonser i
samband med Klimatsmart Vardag. Till viss del anses det att medielandskapet har förändrats
och att tidningsannonser inte ger samma effekt som förr, vilket medför att de ekonomiska
resurserna inte blir lika väl spenderade på det sättet. Samtidigt som projektet till stor del
även fått mycket extra publicitet i lokalmedia, vilket inneburit en draghjälp.
Vissa av utmaningarna har blivit snackisar och dessutom har några varit ganska
kontroversiella, vilket även har ökat utrymmet både i media och i de dagliga samtalen.
Utmaningen Köpfri månad var en sådan, där budskapet initialt syftade till att väcka tanken
om att konsumera mer hållbart snarare än att sluta konsumera helt, vilket dock fick
motstånd från en del människor. Det skapade bland annat debatt om att det stred mot
samhällsekonomin och underminerade handeln. Enligt E. Fries kan det vara både på gott och
ont. Åt ena sidan fick budskapet kritik och motstånd, åt andra sidan lyftes frågan och fick stor
uppmärksamhet och publicitet. Radio P1 Riks öppnade även upp för debatt i ämnet där en
representant från kommunalrådet deltog.

4.3.4

Fokus och målgrupper

Vilka målgruppers som de olika informationsinsatserna riktar sig till varierar anger E. Fries
(personlig kommunikation, 22 april 2015). Utmaningarna i Klimatsmart Vardag har såväl
haft väldigt bred inriktning som riktar sig till alla, men även punktinsatser som t.ex. elcykel
och vintercykel som främst riktat sig till bilpendlare. I vissa utmaningar har målgruppen även
varit studenter.
Överlag finns det en baktanke om att nå de målgrupper som konsumerar mycket energi, dock
är det även beroende på vilken fråga det handlar om. Då samarbete sker med
bostadsrättsföreningarna är det främst den stora målgruppen bostadsrättsägarna som är i
fokus.
De grupper som kan vara svåra att nå är de som inte är intresserade av miljön eller att spara
energi samt nya svenskar. E. Fries uttrycker även att när man kommer till ett nytt land är det
mycket att tänka på, samt att förutsättningarna inte alltid ser ut på samma sätt som de gör i
det land man flyttat från. Att vara klimatsmart eller att spara energi är inte heller det första
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man tänker på av naturliga skäl. För att öka möjligheten till att alla kan ta del av den
information som finns angående energi- och klimatfrågor finns kommunens servicecenter till
hjälp. Där finns bland annat teckenspråkstolk och informationsblad på många olika språk,
där även personalen har möjlighet att slussa vidare till rätt person om det uppkommer en
fråga. När det gäller energifrågan finns det annars sparsamt med aktiviteter vilka delges på
andra språk mer än den energirådgivning som finns.
I samband med utmaningen om elcykel hölls även en cykelskola för att främja hållbara
resvanor för dem som reser mycket med bil eller inte reser mycket alls. Vilken var riktad till
alla och inte någon egentlig fokus just på nya svenskar, dock blir det indirekt det eftersom att
det är väldigt vanligt att cykla i Sverige och de flesta som växer upp här lär sig det tidigt. Det
var många (>100 deltagande) som tog vara på det och lärde sig att cykla, vilket var mycket
positivt. Framförallt eftersom att det även berör sociala aspekter, där det är viktigt att få en
mångfald i staden där det inte är hållbart att folk blir isolerade på ett specifikt ställe.
I klimatsmart vardag motiverar man i vissa utmaningar även genom olika erbjudanden eller
att deltagarna kan vinna priser. Exempel på detta är att man får låna en elcykel eller kan
vinna en vegetarisk matkasse eller biobiljetter. Under utmaningen som berörde vintercykel
fick även de som deltog hämta ut dubbdäck till cykeln, en cykelhjälm och reflexväst.
Den kommunala bostadsföreningen Öbo hade även för några år sedan en utmaning för
studentkorridorer, där de tävlade mot varandra att sänka sin energiförbrukning. Där den
korridoren som sparade mest vann en TV till sin studentkorridor. Studenterna har i regel
mycket kunskap, miljömedvetenhet och incitament att hålla ned sina kostnader, dock ingår
elen ofta i hyran och generellt är energiförbrukningen relativt hög för denna målgrupp.
Sociala normer är något som E. Fries uppger att de inte arbetar särskilt mycket med för att
påverka. Samtidigt inkluderas detta indirekt i de utmaningar som ingår i Klimatsmart
vardag. Exempelvis i utmaningen vintercykel fick de deltagande uppskatta hur många mil de
cyklat istället för att använda bilen, vilket sedan återkopplades i form av gemensamt antal
sparade mil. I början av varje utmaning publiceras även ett reportage i de sociala medierna,
där en av de deltagande är med. Till en början var tanken att ha kända Örebro-profiler för att
öka synligheten i media, dock visade det sig att projektet fick det ändå. På det viset
personifieras aktiviteterna och gör att fler invånare kan relatera till det, vilket har bidragit
med en större känsla av att det ägs av deltagarna och har fått god återkoppling.
Det är med andra ord positiv återkoppling samt positiva exempel som upplevs som det bästa
sättet att motivera människor. Att fokusera på vad som kan göras och vilka möjligheter som
finns är viktigt enligt E. Fries snarare än att använda pekpinnen.
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4.3.5

Tips och nivå

När informationen är syftad till en bredare målgrupp, som t.ex. i Klimatsmart Vardag, hålls
enligt E. Fries (personlig kommunikation, 22 april 2015) budskapet på en lägre mer generell
nivå. Det blir då viktigt att hålla det enkelt och träffsäkert för att nå så många som möjligt.
Speciellt eftersom att energi- och klimatfrågan i grunden är rätt komplex och alla inte kan
vara lika insatta i frågan. Däremot om människor hör av sig med frågor eller idéer anpassas
nivån efter det. Enligt E. Fries är det också viktigt att invånarna känner att ‖vi gör det
tillsammans‖ och att göra klimatfrågan rolig, lättförståelig och pedagogisk.
Oftast är det ekonomiska argumentet det som är effektivast, vilket man kan nå en bredare
massa med till skillnad från de miljömässiga incitamenten. Inom energiområdet är det
dessutom enligt E. Fries väldigt tacksamt, då det går att visualisera väldigt överskådligt över
hur mycket man kan spara, främst när det gäller ekonomi, men även miljö.
I dagsläget fokuserar energi- och klimatrådgivningen och de projekt som anknyter till det i
större grad på energieffektiv utrustning snarare än en beteendeförändring enligt N.
Jakobsson (personlig kommunikation, 24 april 2015).

4.3.6

Utvärdering och uppföljning

Uppföljning i Klimatsmart vardag består dels av statistik över hur många som deltagit och
dels av en enkät för uppföljning, vilken de deltagande får fylla i efter utmaningarna uppger E.
Fries (personlig kommunikation, 22 april 2015). Att ta reda på om någon långvarig
förändring har skett i hemmen är dock svårt. Det finns en idé om att föra en central statistik
för alla Örebroare, det skulle dock vara väldigt resurskrävande och det blir då en fråga om
resurserna kan utnyttjas bättre för att faktiskt göra skillnad eller att investera den i de olika
informationsinsatserna.
Under det år som Klimatsmart vardag har utförts uppger E. Fries att man får en känsla om
vad som fungerat bra och vad som fungerat mindre bra och kan därefter göra justeringar. Det
är även många fler som har berörts av de olika utmaningarna än enbart de som har antagit
utmaningarna då frågorna har väckts. Då frågorna väcks kan det även skapa högre acceptans
för de politiska beslut som tas i riktning mot hållbar utveckling. Ur ett längre perspektiv
handlar det om att skapa en samhällelig acceptans till ämnet. Under Köpfri månad som var
en relativt kontroversiell fråga väcktes som tidigare nämnt många åsikter runt budskapet.
Det är dock nästan omöjligt enligt E. Fries att åstadkomma en förändring mot en hållbar
inriktning utan motstånd. Däremot kan det vara en bra idé att tänka på att formulera
budskapet på ett annat sätt till nästa gång.
Exempel på en annan aktivitet där det märkts att det behöver tänkas om till nästa gång är
enligt E. Fries utmaningen om energimätning. Då det blev något krångligt i jämförelse med
de andra utmaningarna, samt att det var få saker av den utrustning som finns i hemmet som
gick att mäta. Vilket även blev märkbart på antalet deltagande. Överlag erhölls positiv
feedback. Dock drogs slutsatsen att energiutmaning är bra, men att nästa gång finns det
möjlighet till utvärdering och förbättring.
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En aspekt i Klimatsmart Vardag som har påverkat positivt överlag är att det blir inbjudande
på ett annat sätt än visa tidigare kampanjer i olika kommuner. Där man följt utvalda familjer
som fått utmaningar varje månad under längre perioder. Då möjlighet finns för individen att
välja vilka utmaningar som den vill delta i samt att det öppnar upp för alla, blir det på ett
annat sätt en inbjudan även till dem som känner att de inte vill göra ett allt för stort
åtagande. Att börja med ett steg eller en utmaning som känns bekväm kan även motivera till
att fortsätta med en eller flera till, men det blir hela tiden att delta på den nivå som känns
möjlig.
De grupper som bedöms nåtts är de som redan är frälsta i miljö och hållbarhetsfrågan, ofta
högutbildade och kvinnor. I utmaningarna strävas det dock efter att ha så stor bredd som
möjligt. I vissa utmaningar är det många som vill delta och ibland finns det inte resurser så
att samtliga kan vara med, t.ex. elcykel-utmaningen, då försöker man sprida de deltagande
för att så många olika åldersgrupper, geografiskt, kön osv. som möjligt får vara med.
De grupper som bedömts nåtts i mindre utsträckning är de som inte är mottagliga för frågan.
Det finns alltid grupper som man inte når, men i utmaningarna nås även människor som är
emot frågan, fokus ligger dock mest i att försöka flytta den stora massan mot miljö och
hållbarhet. Dessutom i vissa utmaningar som t.ex. elcykel har man även lyckats fånga upp de
som inte är lika intresserade av miljö eller klimatfrågan t.ex. de som är mer intresserade av
teknik. Man fångar då inte enbart upp dem som redan är frälsta, vilka är mycket enklare att
nå, medan de som inte är det även är mycket viktiga att fånga upp.
Efter intervjun tillhandahölls av E. Fries (personlig kommunikation, 27 april 2015) även
utvärdering och statistik från två av de utmaningar som utförts. Utvärderingen av elcykelutmaningen visar att det var ett högt intresse för aktiviteten bland invånarna. 96
intresseanmälningar insamlades, dock fanns inte möjlighet att alla kunde delta och det blev
ett urval om 50 testpiloter, där det främst var de som normalt tar bilen som prioriterades
samt avstånd till arbetet. Testperioden fick mycket positiv feedback, där 89 % (av 44
enkätsvar) upplevde att de var nöjda med testperioden och 11 % var till stor del positiva. 80 %
svarade att de kanske kan tänka sig att skaffa en elcykel, medan 16 % svarade att de kommer
att göra det. Ca 57 % lät även kollegor och vänner testa cykeln. Från de skriftliga
kommentarerna framförs även förslag på förbättringar. Att längre testperiod än en vecka
skulle vara önskvärt, cykelkarta, cykelkorg och att testa släpvagn efterfrågades. Överlag har
många positiva kommentarer kommit in som att det är miljövänligt, minskar restiden, ger
motion och att man slipper komma till arbetet svettig.
Energiutmaningen erhöll 25 intresseanmälningar, där ett urval av 20 personer fick delta.
Enligt utvärderingsenkäten (15 svar) observeras positiva kommentarer att man fick sig en
tankeställare samt att det var intressant att se vad som drar mest energi i hemmet och vilken
skillnad det kan göra. Det visade sig bl.a. att det var svårt att mäta, både i form av att hitta
mätbar hemutrustning och hitta tiden till att mäta. De förbättringsförslag som tas upp är bl.a.
utförligare instruktioner för hur mätarna fungerar och fler energispartips. Av de som svarade
på enkäten uppgav 60 % att de ändrat sina vanor eller investerat i energieffektiv utrustning.
Det som av deltagarna uppges motivera till förändring är främst mer kunskap om vilka elbovar som finns i hemmet.
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4.4

Växjö kommun

Växjö kommun har en energi- och klimatrådgivare idag, Magnus Jonasson, som deltog i
telefonintervjun för kommunens informationsarbete inom energi- och klimat. Energi- och
klimatrådgivningen tillhör Kommunledningsförvaltningen (Planeringskontoret Miljögruppen), vilken lyder under kommunstyrelsen.

4.4.1

Syfte och mål

Enligt M. Jonasson (personlig kommunikation, 24 april 2015) arbetas det utefter de centrala
miljömålen som kommunen ska arbeta för att uppfylla. Rådgivningen ingår som en del av
det, dock är inga konkreta mål för hushåll uppsatta för rådgivning. Däremot finns mål om
antal företagsbesök, i år är det t.ex. 25 stycken som skall ske.

4.4.2

Informationsinsatser och samarbeten

Växjö kommun erbjuder kostnadsfri energi- och klimatrådgivning som riktar sig till
invånarna, företag och organisationer uppger M. Jonasson (personlig kommunikation, 24
april 2015).
I anslutning till Earth Hour anordnades i staden Earth Week, där bland annat en
energimässa anordnades för invånarna. Informationsinsatserna bestod där av olika
föreläsningar med anknytning till ämnet, samt en monter under energimässan vilken främst
berörde belysning. Vid montern delades det även ut lampor till besökarna så de kunde testa
hemma. Detta var ett mycket lyckat evenemang enligt M. Jonasson. Utdelningen av LEDlampor var inte utannonserat, då målet var att människor skulle komma fram för att de ville
veta mer, annars hade många troligtvis dykt upp för att det var gratis lampor. Under Earth
Week hölls även bl.a. olika utställningar, loppmarknad (Växjö Kommun, 2015a) tävlingar och
aktiviteter för barnen i form av t.ex. tipsrundor och pyssel (Växjö Kommun, 2015b).
Kommande händelser består av bland annat trafikantveckan i september och Vår stad uppger
M. Jonasson där ett energitält ska ställas upp, dock är inte allt bestämt i förväg. Växjö
kommun planerar även deltagande i en cykelkampanj som heter Cykelkampen och startar 1
maj, där kommer olika aktiviteter att anordnas i staden för att värva nya cyklister bland
invånarna.
Tidigare anordnades Solar Days, en cykeltävling samt deltagande i olika aktiviteter och
evenemang som t.ex. trafikantveckan. Även icke annonserad utplacering av själva
rådgivningen på bibliotek och på stan har tidigare skett.
Sedan ca 1-2 år tillbaka ställdes en elbil upp på torget, för att väcka intresse för dessa, vilket
var mycket positivt. Den dagen bilen ställdes upp var det bra väder, det var mycket folk i
rörelse och det var många som spontant i förbifarten stannade och pratade samt ställde
frågor. Även människor som i grunden kanske inte hade intresse av att spara energi eller av
miljömässiga skäl var intresserade nåddes, då en nyfikenhet väcktes och bidrog till vidare
diskussioner.
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För ca 3-4 år sedan bedrevs även en energiutställning i en separat lokal på ett industriområde
vilken har lagts ned på grund av resursbrist. Där fanns olika utrustning för att kunna visa
invånarna vilka möjligheter som finns. Det var lite varierat resultat från utställningen, men
den gav mycket besök och kontakter till skillnad från att ha ett kontor. Idag är energi- och
klimatrådgivaren istället stationerad i kommunhuset.
Samarbeten inom kommunkoncernen sker i de olika evenemangen samt vid rådgivning,
främst med Tekniska förvaltningen, vilka arbetar mycket med transport och cykel samt
Miljöförvaltningen som deltagit i företagsrådgivningen. Även Markexploatering om hur
värmepumpar fungerar och Samhällsbyggnadskontoret som är med när det gäller
bygglovsfrågor gällande energi. Nätverkande via Energikontoret sydost sker, där det blir ett
samarbete. I övrigt är det sparsamt med samarbete med privata företag i de aktiviteter som
anordnas.

4.4.3

Kanaler och medier

Enligt M. Jonasson (personlig kommunikation, 24 april 2015) läggs energi- och
klimatrådgivningens kontaktuppgifter, information och de trycksaker som finns upp på
energi- och klimatrådgivningens sida på hemsidan. Trycksaker och visitkort med
kontaktuppgifter finns även i tryckt form för att kunna dela ut när besök görs ute i staden
eller på kommunkontoret. I övrigt används ofta e-post och telefon för rådgivningen, det är
endast några få som besöker på kontoret. Under de aktiviteter som anordnas, där man ställt
upp tält är det som genererar flest möten med människor. Energieffektivisering förmedlas
även mycket genom föreläsningar, ofta i samband med andra aktiviteter eller evenemang.
Miljögruppen använder Facebook och Twitter för att förmedla information i samband med
aktiviteter som Earth Week och liknande, dock används inte detta av energi- och
klimatrådgivaren när det gäller energifrågan.
Inför evenemang som t.ex. Earth Week används hemsidan, tidningsannonser och olika
sociala medier. Det finns i staden tre digitala bildskärmar utplacerade vilka hade varit bra att
använda samt tidningsannonser, det handlar dock mycket om resurser.

4.4.4

Fokus och målgrupper

Målgrupperna är styrda utav regelverket enligt M. Jonasson (personlig kommunikation, 24
april 2015), det är företag, allmänheten och organisationer som t.ex. bostadsrättsföreningar
och idrottsklubbar. Det fokuseras inte på att nå specifika grupper vad gäller hushållen, de
som ringer in är slumpmässigt och när det gäller evenemangen förmedlas informationen till
de som deltar i dem på plats. Det diskuteras något om målgrupper (t.ex. tjänstemän och
barnfamiljer) men det är främst slumpmässigt. När det gäller mässan var målgruppen väldigt
bred. I stort är de som inte är intresserade eller de som har en hög kunskap inte målgrupper
som det primärt arbetas med. Det fokuseras på att informera den breda massan som är
mottagliga i olika grad för den informationen som finns att tillgå uppger M. Jonasson.
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I rådgivningen ingår miljövinsten men det är oftast den ekonomiska vinsten som väcker
störst intresse. Ekonomisk vinst går därför oftast före miljövinst.
Grupper som kan vara svåra att nå har det av tidsskäl inte lagts mycket tid på att utvärdera,
de som nås eller som efterfrågar hjälp är de som får hjälp. Tidigare uppger M. Jonasson att
han som energi- och klimatrådgivare hade en egen hemsida med råd och tips, den är i dag
nedstängd. På sidan fanns dessa på 13 olika språk som upprättats av Energimyndigheten för
att minska eventuella språkbarriärer. Dessa finns idag inte på Växjös hemsida men de lever
kvar i tryckt form samt digital PDF och kan delas ut vid möten med invånarna. De som precis
anlänt till Sverige har dock oftast hyreslägenhet till en början och då är ofta elen inkluderad i
hyran, vilket minskar incitamentet till att söka hjälp när det gäller att spara energi.
Vad gäller sociala normer följer en del ―den gröna trenden‖, vilket kan påverka. Det dras dock
inte nytta av detta i någon högre grad i informationsarbetet. Ett par tävlingar har utförts
innan M. Jonasson började arbeta som energirådgivare, där olika hushåll har kunnat tävla
mot varandra. Ingen direkt feedback erhölls på hur det har gått.

4.4.5

Tips och nivå

Vad gäller inriktning på energieffektiva lösningar eller beteendeförändring finns ingen
konkret baktanke om vad som diskuteras mest uppger M. Jonasson (personlig
kommunikation, 24 april 2015), de går dock hand i hand och är lika viktiga. Vilket gör att
båda behandlas i samtalen och den information som sprids. Överlag uppger M. Jonasson att
beteendet är det som är svårast att komma åt och påverka, då människor är vana med ett
visst mönster. Energieffektiva lösningar är oftast lättare att konkretisera för hushållen, där
det är enklare att påvisa vilken effekt det har i olika sammanhang. Det ger dessutom en direkt
respons till skillnad från beteendeförändringar.
Energikontoret sydost har haft en solkarta på ett villaområde, där de inventerat och
identifierat lämpliga tak för att få reda på potentialen för solel, dock finns ingen digital
solkarta över kommunens geografiska område. Det har diskuterats om att ta in en
konsultfirma för att upprätta en digital solkarta, det är dock ännu inte bestämt att det ska
ske. Det behöver göras en bedömning om hur resurserna ska förvaltas och om hur stor nyttan
blir. Om möjlighet finns att samordna detta i samband med något kommunalt bidrag kan det
bli aktuellt.
Nivån på informationen i dessa sammanhang anpassas efter den person som informationen
ska nå. Det handlar mycket om att känna av och människor som har mycket kunskap i
grunden eller är mycket pålästa inför samtalet gör att nivån höjs, annars hålls informationen
relativt grundläggande. Det handlar på ett sätt mycket om hur mycket hushållen är beredda
att investera rent ekonomiskt.
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4.4.6

Utvärdering och uppföljning

Uppföljning på alla rådgivningar som ges registreras enligt M. Jonasson (personlig
kommunikation, 24 april 2015) centralt hos energimyndigheten i en databas.
Energimyndigheten utvärderar sedan det arbete som rådgivarna utför i hela Sverige. Vilket
går ut i en rapport till departement. Allt följs med andra ord upp på det sättet. Under mässan
som hölls i samband med Earth Week var det ca 15 personer i timmen som stannade och
diskuterade belysning.
Vid varje aktivitet känner man med erfarenheten vad som har fungerat bra och vad som har
fungerat mindre bra. Utvärdering utförs efter det. Vissa saker som kan påverka hur en insats
har gått kan till och med bero på vädret eller att man valt fel dag, tid eller plats. Vid dåligt
väder vid en utomhusaktivitet blir det naturligt att det är svårare att komma i kontakt med
människor, detsamma gäller om det är för bra väder, då gör människor andra saker.
De två aktiviteter som bedömts fungera bäst är telefonrådgivningen och montern på
energimässan, med ca 40 utställare vid bibliotek och konsthall, där det vid montern
informerades om belysning. Under Earth Week var det tio dagar, vilket bestod av ca 50 olika
arrangemang. Det räknades med att 4-5000 personer hade deltagit under de tio dagarna, där
mässan var en stor del som utfördes under två dagar. Vid varje aktivitet samlades
information på antalet besökare in, utställarna på mässan har rapporterat hur de upplevde
att mässan fungerade och hur de upplevde det. Det har bedömts att detta var ett bra inslag
och kommer definitivt att hållas igen nästa år.
Ett inslag som även visat sig fungera bra är att efter rådgivning eller samtal med människor
skickas informationsmaterial ut antingen via e-post eller via brev, där M. Jonasson har märkt
upp de viktiga delar som det har diskuterats om. Det görs för att det är lätt att glömma bort
vissa delar av samtalen och mottagaren kan då gå tillbaka och kolla upp de delar som
diskuterats. Hushållen får då på ett sätt individuellt anpassad information som knyter till
samtalet. Av de samtal som sker är det ca 95-98 % som vill få hem informationen på det
sättet.
Något som har visat sig påverka mycket är val av tid och plats. En aktivitet hölls på en fredag
eftermiddag på torget vilket även krockade med andra händelser i staden samt att människor
inte var lediga, vilket inte genererade någon stor genomströmning av människor. Det blir
därför viktigt att planera aktiviteterna vid rätt tid och plats för att förvalta resurserna bäst
och det som upplevs fungerat bäst är att samordna med andra aktiviteter i staden.
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4.5

Jönköping kommun

I Jönköping är det tre personer som arbetar med energi- och klimatrådgivning på 2,5
tjänster. Energi- och klimatrådgivaren som intervjuades arbetar 100 % som energi- och
klimatrådgivare. Energi- och klimatrådgivarna tillhör ingen kommunal förvaltning, utan
bolaget Energicentrum A6 där de är lokaliserade och samarbete med kommunerna Habo,
Mullsjö, Vaggeryd, Sävsjö och Jönköping. Det finns dock ett kommunalråd från samtliga
kommuner i styrelsen.

4.5.1

Syfte och mål

Enligt Jönköpings energi- och klimatrådgivare (personlig kommunikation, 29 april 2015) har
dem ett uppdrag från energimyndigheten att de ska energieffektivisera, målen är att minska
energianvändningen och använda energi på bästa sätt. I slutändan ska de klara de mål som
upprättats inom EU till år 2020 och 2030. Dessa är de mål som de arbetar mot hela tiden.
Uppdragsgivaren är Energimyndigheten vilka de har fått riktlinjer om hur de ska jobba och
vilka målgrupper de ska jobba mot. Det finns direktiv från Energimyndigheten som går ut till
alla och som ligger till grund för arbetet. Det kan dock vara olika från år till år.
För att uppnå de svenska nationella miljömålen har Jönköpings kommun bland annat satt
upp mål för energi och transporter. Ett av de övergripande målen för energianvändning är
att; ―Energianvändningen¹) per invånare ska minska med minst 10 % från 1990-2020.―, med
ett delmål om att; ―Energianvändningen per invånare¹) ska minska med 1 % från 19902012.‖. (Jönköpings kommun, 2015) Delmålet nåddes med god marginal år 2012, då
energianvändningen minskade med 3 % jämfört med år 1990 (Jönköpings kommun, 2014).

4.5.2

Informationsinsatser och samarbeten

I Jönköping arbetar de annorlunda i jämförelse med andra kommuners energi- och
klimatrådgivare. Arbetsplatsen är på Energicentrum A6 som är en utställning på 600 m2 där
de har olika produkter som har att göra med energi, klimat, miljö och bygg. Det finns t.ex.
olika uppvärmningssystem. Energi- och klimatrådgivaren (personlig kommunikation, 29
april 2015) uttrycker att många gånger ska ett hushåll byta uppvärmningssystem och ska byta
till värmepump, pellets, fjärrvärme eller liknande. Då är det för privatpersoner inte lätt att
veta hur man ska gå tillväga och hur man ska tänka. De kan då besöka Energicentrum A6 där
energi- och klimatrådgivarna kan visa i utställningen, där det finns olika fabrikat på
värmepumpar, pannor, fönster, belysning, isolering osv. Det sker många besök till
utställningen och det är fler som besöker utställningen än som ringer in för rådgivning. Det
kan vara villaägare, företag, skolor, föreningar samt fastighetsägare m.fl. som kommer på
besök. I samma lokal finns även konsumentrådgivningen som arbetar med fyra kommuner.
Energi- och klimatrådgivarna sitter inte på kommunen men samarbetar med fem kommuner.
Här är allt samlat på ett ställe, vilket ger fördelen med hög kompetens och kunskap på
samma ställe.
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På utställningen finns det många produkter som är ansluta vilket ger fördelen att det går att
visa hur de fungerar live. Det finns bl.a. inkopplade solceller, vindkraftverk samt
värmepumpar där det går att lyssna på ljud, storlek samt kolla i display hur de fungerar i
verkligheten. I utställningen finns även belysningskällor, LED och liknande för att visa olika
typer av installationer i montrarna där de försöker att visa goda exempel. Energi- och
klimatrådgivarna kan påverka utställarna genom att önska att visa saker tas med t.ex.
beräkningar på hur mycket man sparar samt andra saker som kan vara bra att visa upp. De
har även varit med på Elmia mässa med monter för att nå ut till de som inte känner till dem.
Energi- och klimatrådgivarna anordnar energidagar under vår och höst. Under en dag kan ett
stort antal människor cirkulera kring de aktiviteter som sker. Det är ca 55 företag som ställer
ut på energicentrum och många är ledande inom branschen. Tidigare har de bjudit in
exempelvis företagare till frukostmöte, föreläsning eller liknande tillsammans med
utställande företag om ny teknik eller något nytt som händer på marknaden och på det viset
förmedla information.
I samarbete med kollegorna i hela Jönköpings län anordnades ett event som kallades
energisafari. Där privatpersoner öppnade upp sitt hem och visade goda exempel på olika
typer av anläggningar främst inom värme och el som de har hemma t.ex. solceller, solvärme,
pellets, värmepump mm. Där visade de upp sina anläggningar eller uppvärmningssystem och
berättade om dem för allmänheten som kom dit. För att få tag på deltagare fanns det vetskap
om vissa entusiaster och det gick även ut en förfrågan till besökare med intressanta lösningar
som kom in på Energicentrum A6 om de var intresserade av att ställa upp och visa sina
lösningar. Samt övriga kontakter som energi- och klimatrådgivarna har.
Enligt Energi- och klimatrådgivaren går det inte att planera allt som kommer att ske under
året i förväg. Energidagar eller liknande event, frukostmöten eller temakvällar kan planeras,
men i övrigt är det svårt att veta i förväg vad som ska ske under året.
Energicentrum är spindeln i nätet. Det finns samarbete med företagen som ställer ut samt
Länsstyrelsen, Energikontoret, Villaägarnas riksförbund, Fastighetsägarna och andra
branschorganisationer.
Energi- och klimatrådgivaren uppger att de kan sitta med som experter och vara rådgivande i
olika typer av nätverk och fokusgrupper mm. När kommunen t.ex. ska ta fram olika
handlingsprogram för hållbar utveckling eller liknande, sitter de med som experter inom
energiområdet i de arbetsgrupperna. Ofta arbetar energi- och klimatrådgivarna självständigt
med de flesta aktiviteter, temakvällar och evenemang som sker. De försöker även vara med i
kommunernas aktiviteter om de har speciella evenemang, marknadsdagar eller liknande.
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4.5.3

Kanaler och medier

Verksamheten byggs framförallt runt energiutställningen och de besökare som kommer dit.
Det centrala läget vid E4:an gör att det blir ett bra flöde, är lätt att hitta dit och många vet om
att energicentrum finns. De har hållit på i 17-18 år, vilket gör dem välkända i Sverige. Andra
leverantörer samt energi- och klimatrådgivare kan tipsa om utställningen för att
privatpersoner ska få en möjlighet att se hur olika produkter och lösningar fungerar i
verkligheten. De har öppet till kl. 19.00 en dag i veckan för att de som jobbar ska ha möjlighet
att komma dit, det är viktigt att ha en hög servicegrad.
De kanaler som används är webben och Facebook samt den egna hemsidan. Så fort något
händer, aktiviteter eller liknande skrivs ett pressmeddelande och skickas till tidningar, radio
och TV vilket kan bli inslag inför saker som ska ske. Då det kostar mycket att annonsera
försöker de utnyttja medier som är gratis så mycket som möjligt då budgeten är begränsad.
Exempel är pressmeddelande eller tidningsartikel, vilka ger mer än en annons som är dyr. De
försöker även få samarbetskommunerna, Länsstyrelsen och Villaägarnas riksförbund att
lägga ut information på deras hemsidor och sociala medier när energi- och klimatrådgivarna
har någon aktivitet som ska ske. För några år sedan fanns ett morgonradioprogram, där
lyssnarna fick ställa frågor och när det handlade om energifrågor så kontaktade radion
energi- och klimatrådgivarna som svarade. Detta finns dock inte kvar längre.

4.5.4

Fokus och målgrupper

Arbetet styrs i mångt och mycket av de spontanbesök som kommer in på Energicentrum. De
kan få uppdrag från energikontoret samt att det finns riktlinjer från energimyndigheten om
hur de ska arbeta. Det är sagt att man ska arbeta mot t.ex. privata hushåll samt små och
medelstora företag. När de kommunala bostadsbolagen har speciella dagar visar de upp sig
och finns på plats för att svara på frågor. Eftersom de har utställningen att sköta samt
begränsad personal finns inte mycket resurser att utföra specifika eller riktade kampanjer
mot särskilda grupper. De har märkt att det blir svårare och svårare att nå ut till t.ex.
bostadsägare då det finns mycket information på nätet och andra kanaler, folk är redan
medvetna. Folk har även mycket andra saker att lägga sin tid på i dagens moderna samhälle.
Det finns svårigheter med att göra utskick då det görs många men är få som nappar på dem.
Det har minskat mycket de senaste 5-7 åren, då allmänheten skaffar sig information via
andra kanaler.
Broschyrer finns på flera olika språk men det är få som efterfrågar dessa. Broschyrerna finns
på plats på energicentrum, inte på hemsidan. Energi- och klimatrådgivarna har besökt
områden med invandrare där de visar upp sig på plats och haft broschyrer på olika språk. Det
har inte gått åt så många och överlag upplevs det svårt att nå människor som talar andra
språk. Det har även skett utbildning med safariföreningen som är en Afrikansk förening vilka
var intresserade av framförallt solel och dess produktion. Dock främst med tanken att ta med
till sina respektive länder. Men detta hjälper till att minska klimatpåverkan globalt sett.
Sociala normer kan dras nytta av i arbetet. När det gäller t.ex. bergvärme eller en
värmepump, kan en granne berätta att han är nöjd då han fått 70 % lägre driftkostnad vilket
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sprider sig och påverkar. En del kommer in till energicentrum och säger att många grannar
bytt vilket gör att de också blir intresserade. Energisafari som exempel väcker intresse,
inspirerar och kan sporra när man får se i andra hem hur det fungerar, vilket är syftet med
dessa typer av aktiviteter.
Gällande genus upplever energi- och klimatrådgivaren att kvinnor ofta är mer pålästa och har
rätt bra koll. Många gånger kan det vara att kvinnorna ställer frågan och mannen håller sig
lite i bakgrunden. Kvinnan vågar ställa fler frågor medan mannen kan ha mer prestigetänk
och inte frågar om sådant han inte behärskar. Det är ofta en blandad ålder dels runt 30 år
som köper hus första gången, men även äldre som vill ha det bekvämt som alltid har eldat
men nu vill byta till annan uppvärmningskälla. Hyresgäster och studenter kan vara svåra att
nå, det är främst villaägare som nås ut till. I lägenheter handlar frågorna mest om
elräkningar och hushållsel. Ett tips kan vara att använda elmätare där man kan se hur mycket
spis, kyl och frys drar. Genom att se förbrukning kan man få insikt om att det kan vara läge
att byta ut produkter som drar mycket el till energieffektivare produkter.

4.5.5

Tips och nivå

Energi- och klimatrådgivaren uppger att det folk tittar på mest är sin egen plånbok, miljön
kommer tyvärr i de flesta fall i andra hand. När man ska göra en insats handlar det om den
egna plånboken. Miljöaspekten tas upp men ofta är det inte det som är skälet till att man
genomför en åtgärd utan att man ska spara pengar i sin egen plånbok. Sedan finns det alltid
entusiaster som brinner för miljön men för den stora massan handlar det ofta om den egna
plånboken. Varje rådgivningstillfälle är unikt, man får läsa av personen och anpassa sig till
individens nivå så personen bli mottaglig. Där man kan flika in miljöaspekterna gör man det.
Miljö kan väcka intresse, men det är nästan aldrig någon som kommer in och vill minska sina
koldioxidutsläpp som huvudorsak. Med miljöfordon är folk mer medvetna om CO2-utsläpp,
men tänker inte på den med sitt uppvärmningssystem, det är en svårare koppling.
Informationen som ges till allmänheten handlar även om att spara energi genom enklare
lösningar t.ex. att byta från glöd- till LED lampor. Små lösningar är mer greppbart för de
flesta. Det handlar mycket om lösningar som är individuellt anpassade för de som kommer in
och har funderingar. Det finns inte en lösning för allas olika behov, då tar man fram det som
passar just dem. Mycket handlar om teknik och utrustning men även beteende, det går att
göra mycket. Man kan spara pengar utan att behöva spendera pengar och öka medvetenheten
genom att förändra beteende uppger energi- och klimatrådgivaren.
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4.5.6

Utvärdering och uppföljning

Statistik förs på alla aktiviteter som utförs enligt energi- och klimatrådgivare (personlig
kommunikation, 7 april 2015). Enligt den statistik för år 2014 som erhållits av E. Adolfsson
(personlig kommunikation, 9 april 2015) har totalt 1276 personer tagit kontakt antingen via
telefon, mail eller genom besök, där 76 % var män och 78,8 % kom från i Jönköping. Antalen
kontakter varierar något de tre senaste åren, dock ligger de relativt stabilt i jämförelse med
2013 (1505 st.) och 2012 (1816 st.). Kontakter under år 2014 har främst tagits genom besök
(74,1 %) och därefter telefonkontakt (20 %). Av de 1276 kontakter som tagits under året
består 93,6 % av privatpersoner och de frågor som har haft mest uppmärksamhet är bl.a.
Värmepumpar, solel, ved, solvärme och generella frågor om värme. I årsuppföljningen
noteras även att frågor om t.ex. vind, solvärme, pellets, ved och elavtal/fakturor har minskat,
medan transporter, solel, ventilation samt värmepump har ökat.
Bland de deltagande i Energisafari visades bland annat solenergi och biogasanläggningar, där
besöksfrekvensen varierade, men några av platserna noterades uppåt 60 stycken besök.
Enligt energi- och klimatrådgivaren (personlig kommunikation, 29 april 2015) väckte
Energisafari intresse och kan inspirera och sporra när man får se hur det fungerar i andra
hem vilket är syftet.
En utvärdering av Energidagen som tillhandahållits av Energi- och klimatrådgivaren
(personlig kommunikation, 29 april 2015) visade att aktiviteten besöktes av ca 600 personer
mellan kl. 15-19 vilket var lite i underkant mot vad det brukar vara. Utställarna visade sig
vara nöjda med dagen så besöken hade bra kvalitét med intresserade besökare. För att
annonsera tillställningen användes både tidningsannonser samt webbaserade annonser.
Samt pressmeddelande till media. Utvärderingen visar även att planeringen av dagen var bra
och att allt flöt på som det skulle.
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4.6
Tabell 1

Sammanställning av resultat
Tabellen redovisar ett urval av resultatet från intervjuerna

Eskilstuna

Örebro

Växjö

Jönköping

Västerås stad

Syfte & mål

Minska
energiförbrukning med
20 % till 2020. Öka
rådgivning till hushåll.

CO2-neutralt år 2030 resp.
2050
Etappmål och aktivitetslista
upparbetas.
Påverka/motivera till hållbar
utveckling.

Kommunens centrala
miljömål.
Minska
energianvändningen
med 20 % till 20082020.

Minska
energianvändning och
använda energi på bästa
sätt, mål EU 2020 och
2030. Minska
energianvändning med
10 % från 1990-2020.

Minska hushållens el- och
värmeanvändning med 5 %.
(Energiplan). Öka
medvetenhet, samt kännedom
om energirådgivning.

Informationsinsatser

European solar days
(tält på torget),
Mobilitetsveckan,
Elbils-mässa,
Infoträff i Lagersberg.

Klimatsmart vardag
(klimat-utmaningar varje
månad)
Energiutställning
(stängd pga. resurs mot
nytta)

Energimässa
(belysning),
Visning av elbil.
Energiutställning
(många besök men
stängd pga.
resursbrist).

Energiutställning och
rådgivning,
Energicentrum A6 (olika
aktiviteter)
Elmässa (Elmia),
Energisafari (öppet hus
hushåll).

Energisparkampanjen
(områdesbesök),
Klimatutmaningen
(utmana kända Västeråsare),
Energijägarna, Elbilskväll

Samarbeten –
kommunkoncern

Konsumentvägledningen,
Bygglovsavdelningen,
Kommunledningskontoret.

Främst förvaltningarna och
kommunala bolag.

Tekniska
förvaltningen,
Miljöförvaltningen,
Markexploatering
Samhällsbyggnadskontoret.

Oftast självständigt
arbete, deltar som
energiexperter på
kommunens möten.

Fastighetskontoret,
Kommunala bolag
(Mälarenergi, Mimer, Vafab
Miljö)
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Eskilstuna

Örebro

Växjö

Jönköping

Västerås stad

Samarbeten – övriga
aktörer

Privata företag och
organisationer t.ex.
energikontor
Mälardalen och
bilhandlare.

Privata företag och
organisationer (ex:
cykelfirma, ev. EON)
Regionen

Energikontoret
sydost.
Sparsamt med
privata företag.

Privatpersoner
(energisafari),
utställande företag
branschorganisationer
(villaägarnas
riksförbund,
fastighetsägarna)
Länsstyrelsen,
Energikontoret.

Energikontoret Mälardalen,
Länsstyrelsen Västmanland,
Förbundet agenda 21

Kanaler & medier

Veckoannons och
artiklar i tidning,
affischer, roll-up
stadsbiblioteket,
webben/hemsidan,
broschyr mäklare.

Egen Blogg/Webbsida,
Facebook, Twitter.
Mycket gratis publicitet
(lokalmedia/radio/sociala
medier)
Tidningsannons används
sparsamt, ineffektivt.

Aktiviteter:
Facebook, twitter,
hemsidan. Digitala
bildskärmar, tidning,
Tält vid evenemang.
Rådgivning: Främst
e-post och telefon.
trycksaker.

Energiutställningen,
webben, egen hemsida,
Facebook, utskick
pressmeddelande till
tidningar, tv, radio,
samarbetspartners
annonserar. Tidigare
morgonradioprogram.

Hemsidan (samt Mälarenergi
och Mimers, hemsidor)
Intranätet, reklamskyltar,
Facebook, Twitter, stående
annons VLT.

Fokus & målgrupper

Inte specificerade
målgrupper, fokus på
den breda massan.

Beroende på frågan.
Generellt hushåll med hög
förbrukning. Främst fokus på
den breda massan.

Breda massan och
mottagliga,
slumpmässigt. Ej
intresserade/hög
kunskap är inte
målgrupper.

Spontanbesök
energicentrum, ej
resurser för särskilda
insatser.

Beror på mottagaren,
informationsinsats, tid och
rum.
Idé för framtiden; nyblivna
villaägare.
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Eskilstuna

Örebro

Växjö

Jönköping

Västerås stad

Grupper svåra att nå

Ej
intresserade/mottagliga
, andra språk.

Ej intresserade/ mottagliga
fler nås genom
utmaningarna, ex.
teknikintresserade), nya
svenskar/andra språk.

Inte utvärderat (av
resursskäl).
Ej mottagliga/
närvarande.

Bostadsägare som ej
besöker utställningen.

Nyblivna villaägare, vid ny/tillbyggen. Nyblivna
svenskar/andra språk, ej
intresserade/mottagliga,
veckopendlare,
Ej besöker event, energi
inkluderad i hyran.

Hur motiveras
grupper som är
svåra att nå

Inga speciella insatser,
flerspråkig information,
informationsinsatser
Lagersberg (nya
Svenskar).

Lyfter frågan,
erbjudanden/tävling.
Positivitet (Morot före
piska), gemenskap.
Servicecenter, information
på olika språk. (cykelskola)

Inga speciella
insatser.

Central placering/
spontanbesök,
aktiviteter.

Både ekonomisk- och
miljövinst kan användas,
synlighet i samhället.
Gruppspecifika aktiviteter.

Tips & Nivå

Anpassas efter
sammanhang,
grundläggande nivå.

Grundläggande nivå (ledord;
enkelt och träffsäkert).
Anpassas vid kontakt.

Anpassas efter
sammanhang och
kunskapsnivå.

Anpassas efter
sammanhang och
kunskapsnivå.

Anpassas efter sammanhang.
Grundläggande information till
den breda massan.

Fokus på Beteende/
energieffektiv
utrustning

Målgruppsberoende.
Beteende lättare nå
kvinnor.

Klimatsmart vardag:
beteendeförändring.
Rådgivning: främst
energieffektiv utrustning

Ingen baktanke, går
hand i hand.
Energieffektiv
utrustning lättare att
konkretisera/
komma åt.

Främst
energieffektivutrustning
men båda diskuteras.

Rådgivning/kampanjen; oftast
energieffektiva lösningar
Allmänna
informationsinsatser;
beteendeförändring.
Går dock hand i hand.

Ekonomisk eller
miljövinst

Båda, ekonomisk ofta
effektivast/
dominerande.

Ekonomisk ofta effektivas/
dominerande.

Ekonomisk ofta
effektivast/
dominerande.

Ekonomisk ofta
effektivast/
dominerande.
Miljövinst ofta i andra
hand.

Beroende på mottagaren.
Ekonomisk
effektivast/dominerande.
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Eskilstuna

Örebro

Växjö

Jönköping

Västerås stad

Sociala normer

Ja genom goda
exempel.

Indirekt genom feedback,
reportage (personifieras) och
lyfter frågan.

Nej, inte i dagsläget.

Ja genom att lyfta goda
exempel t.ex. genom
energisafari.

Arbetas sparsamt med.
(Klimatutmaningen)

Uppföljning:

Främst erfarenhet.

Statistik; deltagande &
enkät. Långvarig uppföljning
av förändring är svår och
resurskrävande.

Centralt hos
energimyndigheten
(rådgivning), antal
besökare (event/
rådgivning) och
erfarenhet.

Statistik på alla
aktiviteter främst antal
besök.

Statistik på
Energisparkampanjen, främst
antal besök och utskick.
Långvarig uppföljning av
förändring är svår. Främst
erfarenhet, områdesrapport.

- Positivt

Lagersberg, fick bra
gensvar från kvinnorna
som kom. Återkoppling
bostadsförening.
Goda exempel fungerar
bra.

Strävan om bred spridning av
individer.
Inbjudande aktiviteter
valfrihet, väcker intressen/
engagerar många för flera
områden inom klimat.
Väcker fråga i sociala
medier/samhällsdiskussion,
mycket gratis publicitet och
feedback.

Energimässan,
många deltagande.
Viktigt att planera
både i tid och rum.
Mottagliga/
närvarande.
Återkoppling på
samtal via utskick.

Energisafari fungerade
bra och väckte intresse/
kan inspirera.
Energidagen, 600
besökare, utställare
nöjda, välplanerad.
Energiutställningen
generar många
spontanbesök, bra
placering.

Energisparkampanjen, nått
många. Bra att samarbeta
med pågående arrangemang.
Bra med olika placeringar för
möte (stadsdelsfest, bibliotek
eller öppna förskolan).

- Förbättring

-

Energimätning: krångligt att
mäta. Utförligare
instruktioner, fler tips.
Köpfri månad: formulering
av budskap.

Viktigt att planera
både i tid och rum.

-

Klimatutmaningar, kan vara
svårt att hitta bra utmaningar
som passar alla.
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Bedömning

Eskilstuna

Örebro

Växjö

Jönköping

Västerås stad

Mindre stad, med
informationsinsatser
som främjar hållbart
beteende. Insatser på
annat språk i större
fokus vad gäller insatser
och målgruppsfokus i
jämförelse med
resterande kommuner.

Stora insatser för att
motivera till
beteendeförändring för att
främja en hållbar utveckling.
Mindre fokus på tekniska
lösningar. Tanken att vi
tillsammans kan utföra
mycket är genomgående och
mycket bra. Aktiviteten
(Klimatsmart vardag) har
möjlighet att förändra
sociala normer och attityder
med stor medial
uppmärksamhet och
publicitet.

Färre antal invånare i
staden jämfört med
resterande
kommuner och
därmed mindre
informationsinsatser.
Synlighet i staden
och att fokusera på
den breda,
mottagliga massan
är här viktigt för att
nå så många som
möjligt.

Stora
informationsinsatser
med mycket
engagemang gällande
tekniska lösningar,
mindre fokus på
beteendeförändring i
jämförelse. Ger
konkreta exempel på
lösningar och vägleder
hushållen till en hållbar
konsumtion av energi.
Mycket positivt att
energi och
klimatrådgivaren alltid
finns på plats på
utställning så
allmänheten kan få tips
och råd kring
installationerna.

Många informationsinsatser
som fokuserar både på att öka
medvetenhet och förändra
beteende. Hög medvetenhet
om målgruppstänk. Fokus på
såväl tekniska lösningar som
beteendeförändring. Har nått
många hushåll genom
energisparkampanjen.
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5

DISKUSSION

Syftet med den här studien var först och främst att hitta goda exempel från andra kommuner,
för att samla inspiration och idéer för det fortsatta informationsarbetet för Västerås stad.
Tanken var även att övriga kommuner i landet ska kunna dra nytta av studien på samma sätt.
En sammanställning av de resurser och innovativa informationssätt som används samt
delgivande av de erfarenheter som andra energi- och klimatrådgivare har samlat på sig under
åren kan vara av stort värde för många kommuner. Genom samtalen med energi- och
klimatrådgivarna och projektledare för Klimatsmart vardag märks det dessutom tydligt att
det finns mycket god kännedom om mycket av det som tas upp i litteraturstudien samt vad
som är viktigt att tänka på. Samtliga kommuner arbetar till stor del därefter i
informationsinsatserna de utför.

5.1

Resultatdiskussion

Samtliga kommuner har uttryckt att informationen som ges till invånarna baseras på varje
individuellt möte och personens egen kunskapsnivå och intresse. Generell information ges
till den breda massan men vid riktade insatser samt personliga möten kan informationen
individanpassas för att möta nivån hos varje enskild individ och dess kunskap.
Från tidigare studie understryks av Ek och Söderholm (2010) att både sociala, ekonomiska
och ekologiska aspekter av hållbar utveckling kan motivera till energisparande åtgärder, trots
att det ofta är den ekonomiska aspekten som av förklarliga skäl får mer utrymme. Detsamma
har även visat sig tydligt hos de kommuner som intervjuats. Samtidigt som energi- och
klimatrådgivarnas erfarenheter påvisar att den ekonomiska aspekten är effektivast, kan det
vara bra att ta med sig i framtiden att t.ex. i större generella informationskampanjer eller vid
feedback på hur olika åtgärder eller utmaningar har gått, ta med samtliga aspekter även om
den ekonomiska får störst utrymme. Ett exempel på detta skulle kunna vara att redovisa de
ekonomiska besparingarna och samtidigt uttrycka besparingar i form av olika naturresurser
(t.ex. antal träd sparade) vilket omnämnts av Vassileva och Campillo (2014). På detta sätt blir
det möjligt att motivera grupper som har olika intressen. Samtidigt har det genom
klimatkampanjen som utfördes av EPA i studien av Uggla (2008) samt Henryson et al.,
(2000) och i de olika intervjuerna påpekats att klimatfrågan i stort är komplicerad.
Möjligheter, konsekvenser och vägledning behöver därför uttryckas enkelt och gripbart om
man vill fånga en större grupp. Detta är även något som många av kommunerna försöker ta
vara på i sitt arbete.
Kommunerna använder även likartade kanaler framförallt den egna hemsidan. Sociala
medier som t.ex. Facebook används av samtliga energirådgivare utom Eskilstunas.
Gemensamt för kommunerna är att de försöker använda kostnadsfria medier så långt som
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möjligt, för att resurser ska kunna förvaltas på bästa sätt. Att framväxten av sociala medier
har blivit stor i samhället märks även bland kommunerna, då t.ex. Örebro uppmanar sina
deltagare i klimatsmart vardag bland annat att dela sitt deltagande samt sprida goda exempel
via Facebook och Twitter, vilket sprider budskapet och kan influera andra att gå med i
utmaningarna.
Val av media, kanal samt plats leder dessutom indirekt till val av målgrupp. Då en kanal som
exempelvis Facebook kan utesluta de som inte är medlemmar samt den äldre generationen
som inte är lika aktiva på sociala medier, vilket även lyfts fram av Palm (2006). Både tidigare
studier och flera energi- och klimatrådgivare har indikerat att det därför även är viktigt att ha
detta i åtanke när en informationsinsats planeras för specifika grupper.
Något som även uttryckts i många studier som en nyckel till att hushållen ska motiveras är
att ha möjlighet till återkoppling till sin förbrukning (Henryson et al., 2000; Sapci &
Consisine, 2014; Vassileva et al., 2012a; Vassileva et al., 2012b). Ett bland flera tänkbara
exempel på detta är ‖EnergiKollen‖ i Växjö som undersöktes av Vassileva et al. (2012b). Där
det visade sig att den återkoppling och tips mm. som gavs till hushållen genom denna tjänst
kan bidra till att hushållen motiveras till att minska sin energiförbrukning. Ur ett rent
kampanjperspektiv är det inte rimligt att utföra, dock kan det som Vassileva et al. (2012b)
påpekar bidra med en långsiktig förändring om informationsarbete kompletterar en sådan
tjänst, för att bidra med kunskap och påminna hushållen kontinuerligt. I Västerås stad finns
det kommunala bolaget Mälarenergi AB, vilka idag har en liknande tjänst tillgänglig för sina
kunder som det även informeras mycket om (www.malarenergi.se). Något som dock kan
lyftas vidare från denna vetskap är att det kan vara en god idé att efter olika
informationsinsatser återkoppla till de deltagande eller allmänheten vad konsekvenserna
blev av det gemensamma handlandet.
När det gäller uppföljning visade fallstudien att de flesta kommuner använder sig av antal
besökare eller samtal för att se hur många som nåtts. I den statistik som fördes bl.a. av
Jönköping följdes även upp vart de besökande kom ifrån, vilka grupper som dominerade och
vilka frågor som har varit populärast eller minskat i omfattning under året. Medan Örebro
dessutom samlade in synpunkter och kommentarer från de deltagande i Klimatsmart vardag.
Uppföljning av den faktiska minskningen av energianvändningen uttrycks av många
deltagande i intervjuerna vara svårt och resurskrävande. Å ena sidan är det inte lätt att se vad
som faktiskt händer i hemmen, å andra sidan är det på ett sätt nödvändigt för att få ett kvitto
på vilka informationsinsatser som gett ett gott resultat för att kunna uppnå de miljömål som
finns både lokalt och nationellt. Att använda sig av enkäter skulle kunna vara ett alternativ
för att få en indikation på vad invånarna tyckte efter ett event eller en kampanj, eller hur de
upplever sin egen situation. Antingen webbaserade, riktade till allmänheten som hos
Eskilstuna eller till specifika deltagande likt Örebro. Det skulle dock vara av fördel att kunna
se t.ex. hur många kW ett område har minskat sin energianvändning i praktiken på ett
snabbt och resurseffektivt sätt efter en informationsinsats har utförts och gärna ur ett
långtidsperspektiv. Det skulle därför kunna vara ett intressant ämne för vidare studie och
med fördel i samband med någon av de aktiviteter som utförs i kommunerna.
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5.1.1

Goda exempel

I de olika kommunerna som intervjuats finns många goda exempel som kan tas tillvara på.
Dessutom kan de bidra med att bygga vidare på nya idéer som kan vara intressanta inför
framtiden som kan utvecklas för att passa in i ett specifikt sammanhang. Kommunerna
fokuserar på många olika aspekter och med väldigt olika angreppssätt vilket gör att en
bedömning av vilken som är bättre än den andra är i princip omöjligt. Ett exempel är fokus
på beteendeförändring eller energieffektivisering. Dessa två är olika angreppssätt, dock bör
de inte värderas mot varandra, då båda är lika viktiga att tillhandahålla hushållen. Nedan
diskuteras de som bedöms som mest intressanta.
Jönköping, Örebro och Västerås är kommuner som är relativt likvärdiga vad gäller antalet
invånare. Det är dessutom i dessa kommuner som de största resurserna igenom
informationsinsatser har observerats. Det innebär även att det finns en rimlighet för Västerås
stad att fortsättningsvis utforma liknande koncept som energiutställningen i Jönköping eller
Klimatsmart Vardag i Örebro. En betydande skillnad mellan dessa två är dock att
energiutställningen vid Energicentrum A6 lutar mer åt investeringar av energieffektiva
lösningar medan Klimatsmart vardag har en fokus på beteendeförändring och samhällelig
acceptans till ämnet.
Energiutställningen A6 är ett bra sätt för allmänheten att kunna få en visuell bild av de
produkter och system som finns i praktiken. Enligt Urban och Ščasný (2012) sker
energibesparingar genom antingen minskad användning eller energieffektiviseringar, dessa
drivs främst av ekonomiska intressen, tillgänglighet och användbarhet vilket även
återspeglades av intervjun med Jönköpings energi- och klimatrådgivare. Genom denna
utställning kan tillgängligheten och användbarheten öka. Henryson et al., (2000) lyfter även
dem fram att brist på kunskap kan utgöra en barriär mot att investera i energieffektiv
utrustning, även denna aspekt kan underlättas genom tillgången på kunskap och information
som finns på Energicentrum A6. Att byta exempelvis uppvärmningssystem är en stor
investering vilken har effekt på hushållens ekonomi, men kan även påverka miljön. Att ha en
sådan utställning tillsammans med energi- och klimatrådgivare på plats som kan informera
och svara på frågor kan vara en stor fördel, då de kan influera till bra miljöval. Enligt
Jönköpings erfarenheter fungerar detta sätt bra och lokaliseringen av utställningen bidrar
även till en del spontanbesök. Nackdelen med Energicentrum A6 är att energi och
klimatrådgivarna bli bundna till lokalen och därmed har mindre resurser att delta och
planera andra evenemang i kommunerna.
Det är mycket resurskrävande att driva en anläggning som denna och det är förståeligt att det
inte är möjligt för alla kommuner att ha ett liknande koncept. Detta blir speciellt tydligt då
både Växjö och Örebro tidigare haft energiutställningar som har lagts ned, där anledningen
har varit resursbrist eller att nyttan i form av möten inte har bedömts vara värt de resurser
som krävts. För att kunna utnyttja resurser på bästa möjliga sätt skulle dock ett flertal
kommuner kunna samarbeta kring samma energiutställning vilket är precis det som
Jönköping gör med några grannkommuner.
Den Energisafari som utfördes av Energicentrum A6 energi- och klimatrådgivare där privata
hushåll öppnade upp sina hem för att visa sina lösningar, är en intressant aktivitet som även
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har bedömts av kommunen som lyckad. En aktivitet som skulle kunna vara aktuell även i de
kommuner som inte har någon energiutställning. I synnerhet då det på ett sätt inte enbart
kan påvisa de ekonomiska eller miljömässiga aspekter som kan motivera eller inspirera
invånarna, utan även de sociala normativa aspekterna som kan aktiveras då hushållen kan se
till varandras energieffektiva lösningar. Invånarna kan då få en visuell bild av konkreta
exempel på vad som är möjligt och vad som fungerar för andra.
Sett till Västerås stads idé om att utforma informationsinsatser för nyblivna villaägare skulle
en energisafari kunna samordnas med detta, speciellt eftersom att villaägare ofta är de som
är i behov av att se till vilka möjligheter som finns till t.ex. uppvärmning av hemmet.
Samtidigt som det kan vara öppet för allmänheten och eventuellt inkluderas hem som påvisar
lösningar för energieffektivt beteende.
I Örebro bedrivs projektet Klimatsmart vardag, vilket bjuder in invånarna till att delta i de
utmaningar som sker varje månad inom olika teman som berör energi- och klimat.
Utmaningarna berör främst de beteendemässiga aspekterna för energisparande åtgärder och
hållbar utveckling. Detta projekt kan ses som ett gott exempel, i synnerhet eftersom att det
utformats för att engagera många människor med olika intressen.
Eftersom utmaningarna är fristående från varandra och att alla kan delta utifrån sin egen
nivå och motivation ger det dessutom en möjlighet till att öka intresset att delta i fler
utmaningar. Enligt Palm (2006) är just detta något som är viktigt att tänka på när man
försöker förändra människors beteende, att inte kräva allt för stora livsstilsförändringar i ett
svep utan att människor skall kunna ta ett steg i taget med det som känns möjligt. Projektet
har även genererat mycket gratis publicitet och uppmärksamhet i media, där frågorna lyfts i
de dagliga samtalen även för dem som inte deltar i själva utmaningarna. Som projektledaren
för Klimatsmart vardag nämnde är det även viktigt att skapa samhällelig acceptans till ämnet
och succesivt flytta den breda massan mot hållbar utveckling. En informationsinsats eller
aktivitet som denna kan därmed även bidra med att främja de sociala normer som bland
annat diskuterats av Ek och Söderholm (2010). I studien av Gustavsson och Elander (2012)
uppmärksammades även liknande koncept ha en positiv inverkan på både attityd och
klimatmedvetenheten hos de utvalda hushåll som deltog i klimatutmaningarna. Fördelen
med Klimatsmart vardag är dock att hushållen själva kan avgöra hur stora uppoffringar de är
beredda att göra och antal utmaningar kan utföras utifrån de egna förutsättningarna för
hushållet.
Västerås stad har utfört en liknande aktivitet gentemot hushåll tidigare, Klimatutmaningen,
dock inte i samma omfattning. Vilket gör att ett projekt som detta skulle kunna vara ett
intressant inslag i informationsarbetet för att förändra hushållens beteende.
Eskilstuna Kommun, Västerås stad och Örebro Kommun påpekar alla att det är svårt att nå
invånare som talar andra språk eller precis flyttat hit. Detta kan dels bero på språkbarriären
men även en kulturell skillnad. Det är dessutom förståeligt att det är lättare att ta till sig
information när man känner att den som informerar har lagt ned tanke och tid på att
informera med både en förståelse för språk och eventuellt även kultur. Informationen som
ges på informationsträffen kan även spridas vidare från de som deltar på mötet. Eskilstuna
Kommun har en anställd energi och klimatrådgivare som talar arabiska vilket ytterligare ökar
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möjligheten att nå fler invånare som inte talar svenska. Ett gott exempel som lyfts fram av
Eskilstunas energi- och klimatrådgivare var informationsinsatsen som utfördes i Lagersberg
med nya svenskar, där de fick möjlighet att ta till sig information och fråga frågor på sitt
hemspråk. Att bistå med energi- och klimatrådgivare som har språkkunnigheter i alla de
språk som är nödvändiga för att nå ut till samtliga i samhället är troligtvis inte genomförbart
i dagsläget. Dock finns det stora språkresurser i samhället som skulle kunna utnyttjas vid
särskilda tillfällen. Ett exempel på detta är alla de studenter som finns på högskolor och
universitet, där det kan finnas studenter med både bakgrunder i olika språk samt med
kunskaper inom just energiområdet. Att ta vara på detta skulle kunna ge intressanta
möjligheter. Dels till att översätta dokument samt kunna agera som tolk vid evenemang eller
liknande. Att få information och möjlighet att kunna diskutera energifrågor och funderingar
på sitt eget språk skulle kunna öka tillgängligheten och intresset för dessa frågor.
Många av kommunerna har även aktiviteter och informationsinsatser i skolor och för unga.
Vilket enligt oss är en viktig del, då det är dem som tillslut håller framtiden i sina händer och
det blir då viktigt att få dessa kunskaper samt att skapa vanor som främjar miljö och klimat
tidigt i livet. Vilka även kan sprida sig som ringar på vattnet då kunskaperna tas med hem.
Att göra sig synlig och informera ute i samhället är även något som återkommit i samtalen.
Främst vad gäller Växjös energimässa där ett tält ställts upp samt elbilsvisningen på torget
och i Energisparkampanjen inom Västerås stad, vilka har genererat många möten med
människor som annars kanske inte hade nåtts i samma utsträckning.
Då energi- och klimatrådgivarna i Västerås Stad har uttryckt nyblivna villaägare, de som ska
bygga ut och nya svenskar som de främsta grupperna som är svåra att nå bland andra, kan
speciellt energisafari, energiutställning och informationsinsatser på olika språk anses som de
mest attraktiva i detta sammanhang.
Något som Västerås stad i synnerhet kan dra nytta av och som de också gör idag (t.ex. genom
Energisparkampanjen) är att de bl.a. inom samhällstjänsterna boende, vatten, el, värme och
avfall har kommunala bolag. Vilket gör att möjligheten att samordna och kraftsamla vid olika
aktiviteter och insatser mellan dem blir en stor en tillgång och skapar goda möjligheter till
synergier i de signaler som sänds ut i samhället. Detta är med andra ord något som de med
stor fördel bör fortsätta dra nytta av i kommande informationsinsatser och kampanjarbete.
Det bör noteras att många av dessa olika aktiviteter är resurskrävande och det är därav inte
möjligt att utföra alla. De goda exempel som lyfts fram är till för att skapa inspiration, där
kommunerna själva kan styra vilka idéer och goda exempel som de eventuellt vill ta med sig
och kanske spinna vidare på. Vilket resulterar i att det i detta examensarbete inte redovisas
några konkreta och utarbetade förslag.
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5.2

Metoddiskussion

Att använda halvstrukturerade frågor under intervjuerna ger både för- och nackdelar.
Samtidigt som det bjuder in till mer av en diskussion om ämnet, där följdfrågor kan
ställas och resultera i mer detaljerade svar, kan detta även resultera i att svaren mer eller
mindre kan bli styrda av intervjuaren. Medvetenhet om detta har funnits under
intervjuerna. Samtidigt har energi- och klimatrådgivarnas erfarenheter diskuterats
mycket, vilka är desamma oavsett om frågan är relativt ledande. Att utföra intervjuer
med färre objekt snarare än att skicka ut enkäter till ett stort antal kommuner gör att
informationen kan bli mer detaljrik, där även detaljer som var mindre förutsägbara kan
observeras. Intervjuerna som utförts har även en någorlunda geografisk spridning där
man inte enbart tittat till de angränsande kommunerna.
Med tanke på att de olika kommunerna är stora organisationer där många olika
förvaltningar och avdelningar kan arbeta mot frågan från olika håll, hade det varit en
fördel att utföra mer än en intervju inom varje kommun. Speciellt då det inte alltid är
möjligt att ha kännedom om alla informationsinsatser som sker inom
kommunkoncernen i detalj likväl som inom kommunen i stort. Detta var inte möjligt på
grund av omfattning- och tidsbegränsning på examensarbetet och behandlades i största
möjliga mån genom att skicka ut frågorna i förväg.

5.3

Litteraturdiskussion

Denna studie berör många olika aspekter av energi och beteende vilket är en styrka då den
öppnar upp för många sätt att uppnå en förändring mot att spara energi. Urvalet av studier är
taget från ett flertal olika länder, vilket ger en bra geografisk spridning.
Många studier som utförs pågår endast under en kort period utan längre uppföljning. En
punktinsats som t.ex. feedback vilket utfördes i studien av Abrahamse et al, (2007) som
pågick under 5 månader visade att en förändring i beteende kunde ske genom bl.a. feedback.
En punktinsats kan under en tidsperiod få stor effekt med en minskad förbrukning som
resultat, men det verkliga intressanta är hur länge denna beteendeförändring sitter i. Har
beteendet ändrats för alltid eller bara för något år? Exempel på en studie som inkluderats i
detta arbete med en längre uppföljningsperiod (fyra år) är den av Vassileva et al. (2012b).
Dock finns det idag få studier som följer upp under många år framöver vilket är en svaghet.
Det finns idag sparsamt med forskning om hur man åstadkommer en beteendeförändring
mot minskad energiförbrukning. Feedback är det område som berörs främst, men det finns
även andra sätt att uppmuntra till reducering av energianvändning. Ett sådant är t.ex. den
energisparkampanj som Västerås stad har utfört de senaste fem åren, där de aktiviteter som
utförs görs för att lyfta frågan samt minska invånarnas energiförbrukning med 5 %. En viktig
fråga är då hur en sådan kampanj kan utformas på bästa sätt. Vetenskapligt material som
berör denna fråga vad gäller energi- och klimatkampanjer har observerats som relativt
sällsynt.
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6

SLUTSATSER

I denna studie har totalt fem kommuner intervjuats för att identifiera goda exempel i det
informationsarbete som utförs inom energi- och klimatområdet till hushållen i kommunerna.
Främst för att bidra med inspiration och idéer för Västerås stad, då den Energisparkampanj
som bedrivits under de fem senaste åren avslutas under år 2015. Examensarbetet i sin helhet
kan även bidra med intressanta vinklar och observationer som även andra kommuner i
Sverige kan dra nytta av.
Det finns många olika aktiviteter och informationsinsatser i de olika kommunerna som har
identifierats som intressanta och som kan ses som goda exempel på olika sätt. Örebros
största kommunikationskanal utåt inom klimatfrågan Klimatsmart vardag, där invånarna
motiveras att anta utmaningar som att testa elcykel, minska sitt matsvinn eller minska sin
energiförbrukning är en aktivitet som väcker frågan, motiverar till en beteendeförändring och
i stort är till för att skapa samhällelig acceptans till hållbar utveckling. Energicentrum A6 som
är en energiutställning i anslutning till köpcentret A6 Center i Jönköping, där energieffektiva
lösningar och konkreta exempel visas upp i samband med energi- och klimatrådgivning har
också uppmärksammats. Ett gott exempel är även Energisafari som anordnats i Jönköpings
kommun, där hushåll har öppnat upp sina hem för att visa exempel på energieffektiva
lösningar. I Eskilstuna finns ett intressant inslag, där de har tagit vara på sina resurser till
flerspråkighet och på det sättet förmedlar information till de som talar ett annat språk (i det
här fallet Arabiska). Det finns med andra ord många goda exempel med olika inriktningar för
att informera och motivera till en förändring för kommunens hushåll.
För Västerås hushåll kan ett intressant inslag i informationen till nyblivna villaägare vara en
liknande aktivitet som den Energisafari som hölls i Jönköpings kommun. Att använda sig av
den flerspråkighet som finns i samhället för att nå ut till de som inte talar svenska kan även
vara ett intressant alternativ för informationsarbetet, t.ex. genom studenter som kan ha både
kunskaper inom ämnet och olika bakgrunder både vad gäller språk och kultur.
Något som det likväl redan tas vara på och som är en stor tillgång i Västerås är de
kommunalägda bolag som finns och som det kan samarbetas med på intressanta sätt, vilka
kan bidra med en helhetsbild som genomsyrar från olika håll i samhället.
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7

FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE

Då det finns många aspekter att tänka på när det gäller att informera för en förändring inom
energi- och klimat finns det även många områden som är intressanta att titta vidare på.
Det finns sannolikt många olika goda exempel runt om i kommunerna i Sverige. Därför
skulle det vara intressant med en omfattande kartläggning och bedömning inom området,
där olika kommuner kan inspirera och ge idéer till varandra i sitt arbete. Även fast det idag
till viss del görs i form av nätverkande i olika sammanhang.
Som nämnts i diskussionen är uppföljning av den faktiska inverkan av informationsarbetet
svår att genomföra. Det skulle därför vara intressant att titta närmare på den biten i
framtiden för att hitta verktyg och resurseffektiva sätt som kan underlätta detta. Följande
frågeställning ges därför som förslag till framtida studie. Hur kan kommuner i sitt
informationsarbete effektivt få en mer detaljerad uppföljning på hur arbetet har gått?
Mer forskning beträffande beteendeförändring inom ämnesområdet är något som också
skulle vara intressant samt konkret hur kampanjer och informationsinsatser kan utformas på
ett bra sätt. Speciellt då det upplevdes i förarbetet med litteraturstudien att det är en relativt
sparsam fokus inom dessa områden och det skulle eventuellt kunna öppna nya dörrar och
verktyg för det fortsatta arbetet generellt.
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BILAGA 1:

FRÅGOR VID INTERVJU

Notera: Frågorna avser både pågående och avslutade/planerade kampanjer och
informationsarbete.
1. Vilka informationsinsatser gällande energisparande åtgärder utförs idag?
●

Vad har utförts tidigare?

2. Vilka kanaler används för att kommunicera energieffektivisering?
●

(Vilka medier?)

3. Vad är målet med de kampanjer, rådgivning och information som kommuniceras till
de boende i staden?
●

Vad är ert huvudbudskap/syfte?

4. Är det energieffektiva lösningar/utrustning eller minskad användning i form av
beteendeförändring som ligger i fokus?
5. Informerar ni angående effekt och effekttoppar?
●

På vilket sätt förmedlas informationen?

●

Finns det några mål kring detta?

6. Vilka organisationer/typer av organisationer finns eller planeras ett samarbete med?
7. Samarbetar ni med andra enheter på kommunen i ert arbete med att nå ut med
information gällande energifrågor?
8. Vilka är målgrupperna?
●

Vilken nivå lägger ni kommunikationen kring energieffektivisering på? Är
detta beroende på vilken grupp som ni pratar med?

●

Fokuseras rådgivning på ekonomisk vinst eller miljövinst?

●

Finns det någon fokus på specifika grupper som är svårare att nå (t.ex. andra
språk eller individer som saknar miljö- eller energiintresse)?

●

Hur motiveras/ engageras grupper som är svåra att nå?
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9. Upplever ni att sociala normer påverkar hur invånarna tänker kring ämnet?
●

Dras detta nytta av i arbetet?

10. Har ni utfört/finns det någon typ av uppföljning på hur det har gått i de olika moment
som utförts?
●

Vilka kanaler och strategier bedöms ha fungerat bra/inte fullt lika bra?

●

Vilka grupper har bedömts att ni nått?

●

Finns det grupper ni inte har lyckats nå? Varför?
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BILAGA 2:

FÖRUNDERSÖKNING

Västerås stad
Mål
Enligt det verksamhetsbeslutsunderlag som erhållits av A. Malmström (personlig
kommunikation, 10 april 2015) är målet som finns gällande energiförbrukning i enlighet med
energiplanen att minska elförbrukningen med 5 % /invånare samt en minskad användning av
uppvärmningsenergi med 5 % /invånare.

Kampanjer och informationsinsatser
Enligt dokument som erhållits av A. Malmström (personlig kommunikation, 10 april 2015)
har Västerås stad sedan 2009 utfört en energisparkapanj som nu är inne på sitt avslutande
år. Denna kampanj riktas mot hushåll och dess elförbrukning samt uppvärmning. Denna
kampanj utförs med energiplanen som grund. Målet är att hushållens värme och
elförbrukning ska reduceras med 5 %, vilken kampanjen ska bidra med att uppfylla. Under
dessa år har klimat- och energirådgivarna besökt 18 stadsdelar i Västerås för att nå ut med
tips och information till invånarna om hur de kan reducera sin energiförbrukning. Det
återstår nu endast tre områden att besöka innan kampanjens slut. Energi- och
klimatrådgivarna försöker att samordna kampanjarbetet med andra aktiviteter som
exempelvis mässor och stadsdelsfestivaler, vilket har genererat flest antal möten med
människor. Aktiviteter som genomförts är bl.a. rådgivning på biblioteket samt deltagande på
grillfest med Bostads AB Mimers kvartersvärdar i olika bostadsområden. Även fika på öppna
förskolan och diverse temadagar på skolor har genomförts.
Det har även genomförts andra aktiviteter som t.ex. en föreläsning om solenergi samt en
elbilskväll på Tidö- Lindö. Tanken med kampanjen är att den ska leda till ett möte med
invånarna där de har möjlighet att diskutera de frågor som de tycker är viktiga. Ofta blir dock
mötena korta med budskapet att energi- och klimatrådgivning finns och att alla kan reducera
sin energiförbrukning. Före områdesbesöken skickas kampanjblad med information ut till de
boende i området. Förutom de tre återstående områdesbesöken som ska utföras kommer
även en turné-final ske under hösten 2015 för att avsluta den fem år långa kampanjen.
Enligt det verksamhetsbeslutsunderlag som erhållits av A. Malmström (personlig
kommunikation, 10 april 2015) samarbetar energi- och klimatrådgivarna i denna
energisparkampanj med ytterligare förvaltningar som Tekniska nämndens stab,
Fastighetskontoret, Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, Stadsledningskontoret, Konsument
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Västerås Pro Aros och Stadsbyggnadskontoret. Samt de tre kommunala bolagen Vafab Miljö,
Bostads AB Mimer samt Mälarenergi AB. Medlemmar från dessa organisationer ingår även i
en grupp som leds av Anna Malmström som heter ―Samordningsgrupp Energi‖. Enligt
dokument som erhållits av A. Malmström (personlig kommunikation, 10 april 2015) är
tanken med denna grupp att förutom att stödja kampanjen även att samordna sin rådgivning
av energifrågor, då rådgivningen tidigare hade bedrivits från olika håll.
Västerås stad arbetar även med ett projekt som heter ―Västerås climate challenge‖, där syftet
är att få företag att bli mer klimatsmarta. Dock riktar sig detta mot företag i Västerås och inte
privatpersoner. (Climate Challenge Västerås, u.å.)

Rådgivning
På Västerås stads hemsida finns kontaktuppgifter för att kontakta energi- och
klimatrådgivarna för opartisk och personlig rådgivning kostnadsfritt. Här finns både mail och
telefonnummer för att ta kontakt (Västerås stad, u.å.a)

Tips
På Västerås stads hemsida finns lättillgängliga tips på enkla saker kan utföras för att spara
energi. Här är fokus på små saker med låga omkostnader som inte ska påverka det dagliga
livet i större omfattning. Här tas det upp både uppmuntran till beteendeförändring samt
tekniska lösningar. Uppmuntran till beteendeförändring sker genom råd som t.ex. stänga av
stand-by läge, dra ut laddare som inte används, inte diska under rinnande vatten, använda
eko program på hushållsmaskiner och vitvaror, duscha istället för att bada, lufttorka tvätt,
öka intag av vegetariska måltider samt köpa närproducerat och handla säsongsanpassad mat.
Det finns även tips som riktar sig mot en teknisk förändring. Exempelvis att byta till LED
lampor samt köpa nya apparater med hänsyn till energimärkning. På hemsidan är
övervägande tips som innefattar en beteendeförändring. Det finns även information om att
det går att låna energi-mätare kostnadsfritt för att få bättre koll på sin energiförbrukning.
(Västerås stad, u.å.a)
På hemsidan finns även tips som behandlar andra områden än direkt energiförbrukning.
Som exempelvis, semestra och göra utflykter i närområdet, köra miljövänligt, tvätta bilen på
det mest miljövänliga sättet och sortera avfall mm. (Västerås stad, u.å.b)
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Kanaler och medier
Västerås stad finns både på Facebook och Twitter samt på kommunens egen hemsida.
Energi- och klimatrådgivarna har inte en egen sida men använder Twitter och Facebook vid
behov. Twitter har 2968 följare och uppdateras några gånger i veckan, dock inte med
inriktning på energifrågor. (Västerås stad, 2015) Västerås stads Facebook-sida har 4108
följare och är inte heller den inriktad på energifrågor
(https://www.facebook.com/vasteras?fref=ts), men är en kanal som skulle kunna användas
till detta vid behov.

Utvärdering och uppföljning
Enligt dokument som erhållits av A. Malmström (personlig kommunikation, 10 april 2015)
finns i dagsläget ingen utvärdering av energisparkampanjen då den inte ännu är avslutad.
Dock finns siffror på att 91 % av alla hushåll i Västerås har nåtts av kampanjen på något vis.
Energi- och klimatrådgivarna uppskattat att de genom dessa personliga möten genom
kampanjen pratat med ca 6500 invånare.
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Eskilstuna kommun
Eskilstuna kommun arbetar med en uppsjö av informationsinsatser inom miljö- och
klimatområdet. I de olika evenemang som anordnas öppnas det upp för hushållen gällande
det aktuella ämnet där olika frågor lyfts i samtalen och idéer och synpunkter välkomnas. På
hemsidan yttrycks att ―Medborgarna i Eskilstuna ska vara stolta och ta ansvar.‖ (Eskilstuna
kommun, u.å.d)

Mål
År 2002 fastslogs Eskilstunas ―handlingsprogram med miljö- och folkhälsomål‖, vilket ligger
till grund för det miljöarbete som ska ske inom kommunen. Nämnderna och
bolagsstyrelserna har med handlingsprogrammet som grund upprättat specifika
miljöprogram som innehåller miljömål mm. (Eskilstuna kommun, u.å.e) I 2012 års
klimatplan är bland annat detta delmål preciserat för energianvändningen:


―Mål för kommunens geografiska område - Kommunens totala energiförbrukning ska minska i
enlighet med de nationella målsättningarna, vilket innebär en reduktion med 20 % till 2020.
Fokus skall ligga på effektivisering av elanvändningen. Minskningen avser totalt energibehov
per invånare.‖ (Eskilstuna kommun, 2012, s. 5)

Kampanjer och informationsinsatser
Inför och under Earth Hour anordnades olika evenemang och information spreds inför dagen
om att delta. Kabaré, paneldiskussioner, klimatsmart mingelfika och inspirationsföreläsning
är exempel på aktiviteter som anordnades. (Eskilstuna kommun, u.å.f)
Under evenemanget Vår stad 2030 för att väcka intresse och engagemang ingick ett
hundratal skolelever för att lyfta samtalet om det framtida Eskilstuna. Med ledorden ―ett
socialt och ekologiskt hållbart Eskilstuna 2030‖. Under dagen deltog olika aktörer i samhället
och politiker. (Eskilstuna kommun, u.å.a) Inför evenemanget har ett projekt pågått för att
bidra med idéer till mötet med samhällsaktörerna där olika gymnasieskolor deltagit
tillsammans med WWF, vilka resulterade i en utställning under dagen. (Eskilstuna kommun,
u.å.b)
Under Europeiska mobilitetsveckan förra året hölls information och aktiviteter för att främja
användandet av kollektivtrafik. Alternativet buss stod i centrum och veckan innehöll bl.a.
elbilsmässa, olika föredrag, tävlingar för invånarna och 100 bilburna invånare fick prova på
buss gratis. (Eskilstuna kommun, u.å.g) Dels en tävling för att främja cyklister
―Cykelsmartaste arbetsplatsen‖ (Eskilstuna kommun, u.å.g) och ―instagramtävling
#bästabussbilden‖, där de boende i staden kunde vinna t.ex. biobiljetter då de laddade upp
bilder under sina bussresor. Reflexband och vattenflaskor delades ut till samtliga deltagande,
vilka var tryckta med ―Ta bussen när du kan och bilen när du måste‖. (Eskilstuna kommun,
u.å.h)
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Rådgivning
Eskilstuna kommun erbjuder i likhet med Västerås stad rådgivning, där organisationer,
mindre företag och hushåll är de som erbjuds gratis energi- och klimatrådgivning. På
hemsidan påpekas både den miljövinst och ekonomiska fördel som energieffektiva åtgärder
innebär. (Eskilstuna kommun, u.å.i)

Tips
På hemsidan ges en inledande information om klimatpåverkan, hur både mänsklig- och
naturlig aktivitet påverkar och vilka konsekvenser en förändring får (Eskilstuna kommun,
u.å.j). Dessa följs av tips inom ett flertal områden som berör miljön, allt från belysning och
energislukare i hemmet, till renovering och resor. (Eskilstuna kommun, u.å.k) Under ämnet
belysning finns även tips för vad som är bra att tänka på över julen vad gäller att vara
klimatsmart (Eskilstuna kommun, u.å.l).
Under informationen om klimatrådgivning kan hushållen i förväg läsa på om olika
energilösningar som kan effektivisera energianvändningen, bland annat finns information
om solenergi. Hur tekniken fungerar och vad som krävs som t.ex. information om regler och
bygglov presenteras (Eskilstuna kommun, u.å.m), såväl som en solkarta vilken indikerar
vilka möjligheter som finns till solenergi (Eskilstuna kommun, u.å.n). Det finns även en sida
med vanliga frågor presenterade (Eskilstuna kommun, u.å.o) samt ett frågeformulär där
frågor kan formuleras och skickas direkt (Eskilstuna kommun, u.å.p). Fortsättningsvis finns
en sida med ―Energispartips för hushåll‖, där enkel fakta finns om vilka åtgärder som kan tas
i hemmet. Det handlar om att bland annat lågenergilampor, vatten, teknisk utrustning,
vädring och innetemperatur. (Eskilstuna kommun, u.å.q)

Kanaler och medier
Eskilstuna kommun förmedlar mycket information om energisparande åtgärder och sina
evenemang och informationsinsatser via hemsidan. Facebook, instagram och twitter används
även för att nå ut till invånarna med information angående kommunens övergripande
ansvarsområden och hållbar utveckling.

Utvärdering och uppföljning
Den uppföljning som är synlig på hemsidan är den enkät som kan fyllas i av invånarna efter
Earth Hour. Här har Eskilstuna kommun valt att följa upp vilka kanaler och
informationsinsatser som hade väckt intresse och vilka aktiviteter som var roligast via en
enkät på hemsidan till hushållen. (Eskilstuna kommun, u.å.c) I övrigt presenteras inga resultat
av uppföljning av informationsinsatserna till hushållen på hemsidan.
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Örebro kommun
Mål
Örebro kommun har målet att vara fossilfria till år 2050 samt delmålet att reducera
klimatpåverkan med 40 % /invånare med utgångsår 2000 till år 2020. (Örebro Kommun,
2014b)

Kampanjer och informationsinsatser
Projektet Klimatsmart vardag startades 2014 med bakgrund av målen i Örebro kommuns
klimatplan, där syftet är att reducera klimatpåverkan och uppmuntra till en förändring.
Fokusområdena är energieffektivisering, hållbart resande, konsumtion, klimatsmart mat, och
avfall. Varje månad ges en ny utmaning till invånarna som syftar till att minska
klimatpåverkan. Syftet är även att få de som deltar i utmaningarna att dela dessa på
Facebook/Twitter för att sprida goda exempel samt ge projektet ökad uppmärksamhet.
(Örebro Kommun, u.å.a) En utmaning som i skrivande stund pågår är att ha en köpfri
månad. Här kan man lägga sig på två nivåer aningen ha helt köpstopp, eller att endast handla
second hand. (Örebro Kommun, u.å.b) Projektet samarbetar med b.la. studieförbund,
kommunala bolag, privata företagare samt andra samhällsaktörer (Örebro Kommun, u.å.a).

Rådgivning
Förutom de tips och den information som finns på hemsidan finns det även kontaktuppgifter
på hemsidan dit man kan vända sig för att få personlig energi- och klimatrådgivning. (Örebro
kommun, 2015)

Tips
På hemsidan finns det information och tips uppdelade efter olika områden. Det finns
information om att spara på både en högre nivå t.ex. byte av uppvärmningssystem samt på en
lägre nivå med enklare spartips. (Örebro Kommun, 2015) Det finns tips som riktar sig mot
både en beteendeförändring samt tekniska lösningar. Beteendeförändring inriktar sig mot
tips som t.ex. stänga av stand-by, inte diska under rinnande vatten, ha korrekt temperatur i
kyl och frys och lufttorka tvätt. Tips som riktar sig mot teknik är t.ex. byta till LED lampor,
investera i energieffektiv diskmaskin och byta till snålspolande kranar. (Örebro Kommun,
2012)
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Kanaler och medier
Örebro Kommun finns både på Facebook och Twitter, dock är flödet på dessa inte inriktade
mot energi- och klimat utan mer allmänt om det som är på gång i kommunen. Projektet
klimatsmart vardag har dock en egen Facebook-sida där de som deltar kan uppdatera samt få
information om projektet. (https://www.facebook.com/klimatsmartvardag?fref=ts)

Utvärdering och uppföljning
Det finns på kommunens hemsida ingen information om uppföljning eller utvärdering av
tidigare gjorda kampanjer eller informationsinsatser. Det finns dock ett dokument med
allmän uppföljning av mål som kommunen har, men denna riktar sig främst till kommunens
egen organisation och minskning av dess klimatpåverkan. (Örebro, 2014a)

7

Växjö kommun
Mål
Till år 2030 har Växjö kommun satt upp målet att vara fossilbränslefria och är nu halvvägs
mot att nå detta mål. (Växjö Kommun, 2015b)
Till år 2020 ska de boendes mat-konsumtion av ekologiska varor stiga till 25 %. För att stärka
detta finns en tävling där invånarna lämnar in sina kvitton där de handlat minst 25 %
ekologiska varor och därmed kan vinna 500 kr eller biobiljetter. (Växjö Kommun, 2015c)

Kampanjer och informationsinsatser
Under år 2014 införde Växjö kommun Earth Week som sammanfaller med Earth Hour, för
att uppmärksamma och informera om miljöfrågan och engagera både invånare, näringslivet
samt politiker i frågan. I år inträffade Earth Week mellan den 20-28 mars, då Växjö kommun
arrangerade ett flertal aktiviteter och informationsinsatser. (Växjö Kommun, 2015d)
En av dessa var Earth Week mässan som hölls den 27-28 mars. Mässan bestod av korta
föreläsningar, utställningar och loppmarknad mm. som var inriktad på olika miljöfrågor.
(Växjö Kommun, 2015a) Det fanns även aktiviteter som riktade sig mot barn som t.ex.
tipsrundor och pyssel, även med inriktning för studenter med olika aktiviteter. Samt olika
tävlingar för allmänheten. (Växjö Kommun, 2015b) För elever i årskurs fem anordnades
energiutmaningen vilken innebär att eleverna ska få ökad kunskap om energi genom bl.a.
studiebesök på värmekraftverket. Lärare har engagerats i projektet som hållit i lektioner om
energi där eleverna fått uppgiften att prova, förändra och försöka förbättra olika tekniska
lösningar. (Växjö Kommun, 2015e)

Rådgivning
Växjö kommun har kontaktuppgifter för klimat och energirådgivning på hemsidan som man
kan kontakta för frågor som rör exempelvis energikostnader, uppvärmning av bostäder samt
information om vilka möjligheter till bidrag som finns. (Växjö kommun, 2015f).
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Tips
På Växjö kommuns hemsida finns både tips som inriktar sig mot ny teknik samt en
beteendeförändring. Här finns ett exempel från ett fyra pesons hushåll med fyra individer
som heter energistruten. Här beskrivs hur mycket energi som går åt för respektive
användningsområde t.ex. värme, el, varmvattenförbrukning osv samt tips hur man kan
minska dessa områden genom bl.a. sänka temperaturen, byta till LED lampor samt byta till
energieffektivare utrustning. Även uppmuntran till beteendeförändring genom bl.a. inte
diska under rinnande vatten, ta kortare duschar och stänga av stand-by läge mm. (Växjö
Kommun, u.å.)
Det finns även tips på hur hushållen kan bli mer klimatsmarta med enkla tips som alla kan
utföra, för att uppmuntra till en beteendeförändring mot mindre klimatpåverkan. Här är de
fem viktigaste områdena att se över matvanor, bilvanor, flygvanor, uppvärmning av hushåll
samt elförbrukning i hushållet. (Växjö kommun, 2014) De har även en sida med miljötips
från A-Ö där de flesta områden tas upp med information och tips (Växjö Kommun, 2015g).
Konkreta tips för att spara energi finns via energimyndigheten för områden belysning,
bilresor, hemelektronik, mat, tvätt, disk, dusch och värme, där varje område presenteras med
tillhörande tips. (Energimyndigheten, 2014)

Kanaler och medier
Växjö kommun finns på både Facebook och Twitter dock är det allmän information inte
inriktning mot energi eller klimatfrågor.

Utvärdering och uppföljning
Det pågår nu en uppföljning av Earth Hour- veckan, där allmänheten kan lämna sina
synpunkter via Växjö Kommuns hemsida. (Växjö Kommun, 2015h)
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Jönköping kommun
Det som gör Jönköpings kommun unikt bland de fem kommunerna i dagsläget, är den 600
m2 energiutställning som hålls i en gemensam lokal vid ett av Jönköpings köpcenter (A6
Center) (Energicentrum A6, u.å.a) för flera kommuner i länet, där även energi- och
klimatrådgivarna är stationerade (Jönköpings kommun, u.å.a).

Mål
För att uppnå de svenska nationella miljömålen har Jönköpings kommun bland annat satt
upp mål för energi och transporter. Ett av de övergripande målen för energianvändning är
att; ―Energianvändningen¹) per invånare ska minska med minst 10 % från 1990-2020.―, med
ett delmål om att; ―Energianvändningen per invånare¹) ska minska med 1 % från 19902012.‖. (Jönköpings kommun, 2015) Delmålet nåddes med god marginal år 2012, då
energianvändningen minskade med 3 % jämfört med år 1990 (Jönköpings kommun, 2014).

Kampanjer och informationsinsatser
Energiutställningen som bedrivs i samband med rådgivning är till för att visuellt kunna visa
de energieffektiva lösningar som finns på marknaden (Jönköpings kommun, u.å.a). Där ca 50
olika aktörer inom bygg-, teknik- och energibranschen deltar (Energicentrum A6, u.å.a).
För att informera om energi anordnas här även löpande aktiviteter som ska uppmärksamma
och uppmuntra till energieffektivisering. Exempel på dessa är energidagar och temakvällar.
(Jönköpings kommun, u.å.a) Enligt energi- och klimatrådgivare (personlig kommunikation, 7
april 2015) arrangeras energidagarna 2 gånger per år vid Energicentrum A6. Även deltagande
då utställarna anordnar olika aktiviteter som olika frukost-, lunch- och kvällsaktiviteter.
I övrigt annonseras få andra event på hemsidan, dock har det under mailkontakten med
energi- och klimatrådgivare (personlig kommunikation, 7 april 2015) uppkommit att många
aktiviteter bedrivs varje år, vilka alla inte finns på hemsidan. Rådgivning bedrivs på plats vid
Energicentrum A6 och deltagande finns även i många andra forum som vid marknader och
olika ―jippon‖ runt om i de berörda kommunerna. Även besök från skolor förekommer och då
t.ex. energimyndigheten eller energikontoret anordnar olika projekt finns även deltagande
där.
En aktivitet som finns med i den statistik som erhållits av E. Adolfsson (personlig
kommunikation, 9 april 2015) är Energisafari, vilket innebar att besök kunde göras hos olika
hushåll (ca 25st) som visade upp olika hur olika energilösningar och utrustning såg ut i deras
hem.
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Rådgivning
Den rådgivning som i Jönköpings kommun bedrivs genom energicentrum gäller allt från
belysning och elavtal till transport, värmesystem samt egen energiproduktion. Där
rådgivningen utöver Jönköpings kommun även är till för kommunerna Sävsjö, Vaggeryd,
Mullsjö samt Habo och riktar sig till invånarna såväl som organisationer och företag inom
dessa. (Jönköpings kommun, u.å.a)

Tips
På Jönköping kommuns hemsida finns utförlig information om vad som behöver beaktas och
vilka åtgärder som ska tas när en värmepump ska installeras. Vilket även följs åt av
informationsblad för sjö-, jord- och bergvärme. (Jönköpings kommun, u.å.b)
På Energicentrum A6 hemsida kan hushållen dra nytta av många tips med olika nivå och
karaktär. De stöd, bidrag och avdrag som finns inom energiområdet, bland annat för solceller
och ROT finns presenterade på sidan (Energicentrum A6, 2014). För att underlätta för
hushållen vid byte eller val av energislag eller energikälla finns månadsvis uppdaterad lista
med jämförelse av priser presenterad av Energicentrum A6 (Energicentrum A6, 2015). Det
finns även en video från Energikontoren Sverige, vilken innehåller enklare energispartips om
vad hushållen kan göra för att minska sina kostnader. Tipsen berör bland annat att se över
sin elanvändning via fakturan eller mätare, var det är smart att börja, samt vilka delar och
vanor i hemmet som kan påverka elanvändningen och hur det anknyts till livsstil.
(Energicentrum A6, u.å.b)

Kanaler och medier
Utöver den information som kan hittas på Energicentrum A6 och Jönköpings kommuns
hemsidor har Energicentrum A6 en egen Facebook-sida, där information om olika event och
aktiviteter läggs ut samt andra händelser, nyheter och information inom klimat- och
energiområdet (https://www.facebook.com/energicentruma6). Vid annonsering av event och
aktiviteter används även andra kanaler för att nå allmänheten enligt det dokument med
statistik som erhölls av E. Adolfsson (personlig kommunikation, 9 april 2015). Vid t.ex.
Energisafari användes Sveriges Radio P4, hemsidan och tidningar.
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Utvärdering och uppföljning
Statistik förs på alla aktiviteter som utförs enligt energi- och klimatrådgivaren (personlig
kommunikation, 7 april 2015). Enligt den statistik för år 2014 som erhållits av E. Adolfsson
(personlig kommunikation, 9 april 2015) har totalt 1276 personer tagit kontakt antingen via
telefon, mail eller genom besök, där 76% var män och 78,8 % kom från i Jönköping. Antalen
kontakter varierar något de tre senaste åren, dock ligger de relativt stabilt i jämförelse med
2013 (1505 st.) och 2012 (1816 st.). Kontakten under år 2014 har främst tagits genom besök
(74,1 %) och därefter telefonkontakt (20 %). Av de 1276 kontakter som tagits under året
består 93,6% av privatpersoner och de frågor som har haft mest uppmärksamhet är bl.a.
Värmepumpar, solel, ved, solvärme och generella frågor om värme. I årsuppföljningen
noteras även att frågor om t.ex. vind, solvärme, pellets, ved och elavtal/fakturor har minskat,
medan transporter, solel, ventilation samt värmepump har ökat.
Bland de deltagande i Energisafari visades bland annat solenergi och biogasanläggningar, där
besöksfrekvensen varierade, men några av platserna noterades uppåt 60 stycken besök.
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