
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EXAMENSARBETE FÖR CIVILINGENJÖR I INDUSTRIELL EKONOMI 

 
 

 
 

Handledare: Martin Svensson, Institutionen för Industriell Ekonomi (TIEK), BTH  

 
  

Mänskligt beteende och  
energikonsumtion  

Ett beteendeekonomiskt fältexperiment med Nudging 
 
 
 
  

Emmelie Pojkas 
Blekinge Tekniska Högskola, Karlskrona, 2017 

 
 



 

  



i 
 

SAMMANFATTNING 
Världen står inför en utmaning i att åtgärda och bromsa de miljöhot som råder. Ökande elpri-
ser medför ökade utgifter vilket gör det eftersträvansvärt att energieffektivisera organisationer 
för ökad ekonomisk lönsamhet. Individer har vanligtvis inga incitament till att förbättra sig 
själva för organisationens bästa vilket medför ett organisatoriskt behov att förändra de anställ-
das beteende att bli mer energieffektiva. De är därför av intresse att undersöka de anställdas 
förändringsbenägenhet och energimedvetenhet i kombination med en implementering av den 
beteendeekonomiska förändringsmetoden Nudging. Syftet med detta arbete är att öka kun-
skapen om hur anställda på Stora Enso i Nymölla ser på förändringar och energianvändning 
samt om detta speglas i praktiken. Syftet är också att öka kunskapen för hur en implemente-
ring av nudging i produktionsmiljö kan ske och om den kan medföra en förändrad energikon-
sumtion eller inte.  
 
För att genomföra arbetet har en enkät utformats som behandlar områdena Motstånd till för-
ändring och Energieffektivt beteende. Enkätresultatet i kombination med avläsningar av ener-
gidata utgör grunden för de fältexperiment som därefter ägde rum. Fältexperimentet gick ut på 
att de anställda manipulerades med de olika nudgingmetoderna Framing och Feedback där in-
ramad information och återkoppling om energikonsumtionen gavs ut. Studien avgränsas till 
att enbart behandla sambanden mellan nudging, energikonsumtion, Energimedvetet beteende 
och Motstånd till förändring.  
 
Studien har gått ut på att undersöka om det finns några skillnader i energikonsumtionen innan 
experimentet ägde rum och under. Vidare har även förändringsmotståndet och energimedve-
tenheten bland de anställda analyserats bland de olika experimentgrupperna. Samband har 
därefter tagits fram mellan utfallet från fältexperimentet, hur experimentgrupperna ser på för-
ändringar och huruvida de är energimedvetna eller inte. Slutligen har en beräkning över vad 
en implementering av nudging kan medföra för besparingar genomförts.   
 
Resultatet visar att implementeringen av nudgingmetoder medförde en förändrad energikon-
sumtion vilket innebär att experimentet gav effekt. Vidare visar resultatet att de anställda 
överlag är mottagliga till förändringar men att de gärna kan bli mer energimedvetna. Störst 
samband hittades mellan variablerna Motstånd till förändring och Energimedvetet beteende 
vilket innebär att ju mer energimedveten den anställda är desto större är förändringsmotstån-
det. En implementering av nudging kan, baserat på kostnaden 1.5 kronor per kWh, medföra 
besparingar på upp emot 11 till 19 miljoner kronor per år. Resultatet från studien är betydelse-
fullt då det ännu är snålt studerat hur energieffektiviseringar kan nås med hjälp av nudging i 
produktionsmiljöer. Studien kommer därför bidra med ökade insikter och nya diskussioner.  
 
Nyckelord: Energieffektivisering, Beteendeekonomi, Nudging, Förändringshantering 
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SUMMARY 
The world faces a challenge in addressing and slowing down the environmental threats that 
exist. Increasing electricity prices entail increased costs, making it desirable to improve the 
energy efficiency of organizations to reach increased economic profitability. Individuals usu-
ally don't have any incentive to improve themselves for the best interests of the organization, 
resulting in an organizational need to change employee behaviour to become more energy ef-
ficient. It is therefore of interest in investigating the employee's change resistance and energy 
awareness in combination with an implementation of the behavioural change method Nudg-
ing. The purpose of this work is to increase knowledge about how employees at Stora Enso in 
Nymölla look at changes and energy use, and if this is reflected in practice. The aim is also to 
increase knowledge about how an implementation of nudging in production environments can 
happen and whether it can lead to a change in energy consumption or not. 
 
To implement the study, a questionnaire was designed to treat Resistance to Change and en-
ergy efficient behaviour. The questionnaire results in combination with energy data readings 
is the basis for the field experiment that subsequently took place. The field experiment was 
based on the manipulation of employees with various methods of framing and feedback. The 
methods consisted information and feedback about energy consumption in production. The 
study is limited in only dealing with the relationship between Nudging, Energy consumption, 
Energy Conscious behaviour and Resistance to Change. 
 
The study has been founded to investigate whether there are any differences in energy con-
sumption before and during the field experiment took place. Furthermore, the change re-
sistance and energy awareness among the employees have been analysed among the different 
experimental groups. Correlations have been analysed between the outcome of the field ex-
periment, how the experimental groups look at changes and whether they are energy con-
scious or not. Finally, an estimate of what an implementation of nudging can generate in sav-
ings have been made. 
 
The results show that the implementation of nudging methods brought about a change in en-
ergy consumption, which meant that the experiment was effective. Furthermore, the results 
show that the employees in general are susceptible to change, but that they could become 
more energy conscious. The greatest correlation was found between the variables Resistance 
to change and Energy Conscious behaviour, which means that the more energy conscious the 
employee is, the greater is the Resistance to Change. An implementation of nudging can, 
based on the cost 1.5 SEK per kWh, result in savings of up to SEK 11 to 19 million per year. 
The result of the study is significant, as it is still hardly studied how energy efficiency can be 
achieved by means of nudging in production environments. The study will therefore contrib-
ute with increased insights and new discussions. 
 
Key words: Energy efficiency, behavioural economics, Nudging, Change Management  
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FÖRORD 
 
Intresset för sambanden mellan hållbarhet, miljö och beteende förde mig tidigt till området 
nudging och att skriva en uppsats om just detta. Majoriteten av uppsatsen behandlar de 
nämnda områdena och ansträngningar har gjorts för att få läsaren att förstå vilka konsekvenser 
som kan fås av att knuffa individer till nya beteende utan att strida mot deras vilja. Min för-
hoppning är att denna uppsats ska få människor att bli intresserade av ämnet nudging och att 
våga införa metoden på företag och samhällen i större utsträckning.  
 
Jag har under arbetets gång ständigt erhållit god hjälp från flertalet personer. Arbetet har be-
stått av en enkätundersökning samt ett fältexperiment och jag vill därför rikta ett stort tack till 
samtliga berörda som deltagit och hjälpt mig genomföra detta arbete. Jag vill även rikta ett 
stort tack till Per-Arne Olsson, Energiteknisk chef på Stora Enso i Nymölla, som givit mig 
denna fantastiska möjlighet att genomföra mitt avslutande examensarbete på Stora Enso i 
Nymölla. Per-Arne har på ett nyfiket och öppensinnat vis stöttat mig genom arbetets gång.  
 
Ett stort tack vill jag även ge till Martin Svensson, universitetslektor på BTH, som på ett vän-
ligt och hjälpande sätt stöttat mig vid svårigheter och guidat mig genom arbetet. Martin har 
delat med sig av sin expertis inom arbetsområdet vilket har betytt mycket.  
 
 

         Emmelie Pojkas 
Blekinge Tekniska Högskola 

       Civilingenjör Industriell Ekonomi 300 hp 
Examensarbete 30 hp 

Juni 2017 
      
 
  



vi 
 

  



 

  



 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 

1 INLEDNING 1 

1.1 Introduktion 1 
1.2 Bakgrund 2 

1.2.1 Problemformulering 2 
1.3 Syfte och frågeställning 3 
1.4 Avgränsning 3 
1.5 Disposition 4 

2 TEORETISK REFERENSRAM 5 

2.1 Energieffektivisering inom företag 5 
2.2 Förändringshantering 5 
2.3 Beteendeförändringsteorier 6 

2.3.1 Social kognitivteori 7 
2.3.2 Teorin om planerat beteende 8 
2.3.3 Transteoretiska modellen för förändring 8 

2.4 Förväntad nyttoteori 9 
2.5 Prospektteori 10 
2.6 Beteendeekonomi 11 
2.7 Nudging 13 
2.8 Teorikonklusion 19 

3 FÖRETAGSKONTEXT 20 

4 METOD 22 

4.1 Övergripande design 22 
4.2 Enkät 22 

4.2.1 Urval 23 
4.2.2 Material 23 
4.2.3 Procedur 24 

4.3 Fältexperiment 25 
4.3.1 Urval 25 
4.3.2 Material 26 
4.3.3 Procedur 27 



 

4.4 Operationalisering 28 
4.4.1 Enkät 28 
4.4.2 Experiment 29 

4.5 Analysmetoder 30 
4.6 Metodkonklusion 30 

5 RESULTAT 31 

5.1 Enkätresultat - Svarsfrekvens och bortfall 31 
5.2 Utfall av energikonsumtion bland experimentgrupperna före och under fältexperimentet 31 
5.3 Redovisning av enkätindex 32 
5.4 Korrelationer mellan Utfall 2016–2017, Experimentgrupper, Motstånd till förändring och 
Energimedvetet beteende. 34 
5.5 Ekonomisk lönsamhet vid implementering av Nudging 37 

6 DISKUSSION 40 

7 SLUTSATSER 50 

8 REKOMMENDATIONER OCH FRAMTIDA ARBETE 51 

9 REFERENSER 52 

APPENDIX A – FÖRDELNING AV PÅSTÅENDE PER INDEX  

APPENDIX B - TABELL ÖVER FÖRÄNDRINGAR SOM GJORTS PÅ 
ENKÄTPÅSTÅENDENA  

APPENDIX C - ENKÄTUTFORMNING  

APPENDIX D – EXEMPEL PÅ NUDGINGMEDDELANDE  

APPENDIX E – ENERGIKONSUMTION PER EXPERIMENTGRUPP UNDER PERIODEN 
3–23 APRIL 2016 OCH 3–23 APRIL 2017.  

 

  



 

  



1 
 

1 INLEDNING 

1.1 Introduktion 
Medeltemperaturen ökar, havsnivåerna stiger och isarna krymper (Naturvårdsverket, 2017a). 
Världen står inför en stor utmaning när det gäller att bromsa och åtgärda dessa problem samt 
att uppfylla de miljömål och lagar som införts för att bespara jordens resurser (Naturvårdsver-
ket, 2017b). Ett mål som står på agendan är att eliminera Sveriges utsläpp av växthusgaser till 
atmosfären till år 2050. Människor och organisationer måste därför förändra sina beteende för 
att uppfylla dessa miljömål inom den tänkta tidsramen. Att genomföra denna förändring är en 
process som tar tid vilket ökar kraven av att motivera och inspirera människor till en förbätt-
ring redan idag. En förutsättning för att denna förändring ska ske är att den genomförs av egen 
vilja och utan svårigheter eller ökade kostnader (Naturvårdsverket, 2013). Att fokusera på de 
anställdas beteende är en utmanande process då anställda generellt sätt inte har några incita-
ment till att förbättra sig till organisationens fördel (Carrico & Riemer, 2011). Detta faktum 
ökar behovet ytterligare i att undersöka huruvida incitamenten kan höjas samt om beteendet 
kan förändras till organisationers fördel för minskad energikonsumtion.  
 
Det finns ett så kallat energieffektiviseringsgap som innebär att det finns skillnader mellan 
vad som borde genomföras och vad som faktiskt genomförs vid energieffektiviseringar (Gil-
lingham & Palmer, 2014; Decanio, 1993; Jaffe & Stavins, 1994). Detta gap är ett hinder mot 
hållbarhetsarbetet där beteendeförändring och införande av nya metoder kan vara ett steg i rätt 
riktning.  
 
Mont, Lehner & Heiskanen (2014) framförde nyligen ett utökat behov av att implementera 
metoder för individstyrning till bättre val som gynnar omvärlden och individen. Samhället be-
står av riktlinjer, lagar och styrmedel där stor del av beslutsbeteendet baseras på att individer 
är totalt rationella. Dessvärre är människan vanligtvis en irrationell beslutstagare som influe-
ras av bland annat värderingar, behov och ekonomi (Mont, Lehner & Heiskanen, 2014). De 
insikter som skapats ur beteendevetenskapsforskning kring varför människor beter sig som de 
gör har banat väg för begreppet Nudging. 
 
Cass Sunstein och Richard Thaler’s forskningsarbete inom beteendeekonomi och nudging har 
skapat stora insikter av att införa beteendeforskningsbaserade strategier med syfte att vägleda 
individer till fördelaktigt beslutstagande för individen och omvärlden (Mont, Lehner & Heis-
kanen, 2014). Att förändra energikonsumtionen hos anställda genom implementering av bete-
endebaserade principer är därför en process av stor vikt för att minska miljöpåverkan.  
 
Nudging innebär att individer knuffas mot ett mer önskvärt beteende utan att det strider mot 
deras värderingar och önskningar. En nudge inkluderar åtgärder av individens valarkitektur 
som på ett förutsägbart vis förändrar individens beteende utan att införa förbud och andra reg-
ler. Nudging grundar sig i flera principer och genom att förändra den befintliga miljön, att ge 
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individen feedback, rama in information, välja bra standardalternativ eller att trigga sociala 
normer kan individen påverka sin beslutsförmåga till det bättre (Thaler & Sunstein, 2008). 
 
Nudging har använts i flertalet studier och visat sig vara en framgångsrik metod för att nå be-
teendeförändringar. Exempelvis genomfördes en nudgingstudie där energikonsumtionsrappor-
ter skickades ut till hushållen med information om exakt energianvändning samt tips på ener-
gibesparingar. Rapporten visade även hur hushållet låg till i förhållande till grannhushållen 
vilket i sin tur medförde ökad motivation till att förbättra sin energikonsumtion samt gav posi-
tiva resultat (Costa & Kahn, 2013). En annan studie ägde rum på hotell där inramning av in-
formation reducerade mängden handdukar som behövde tvättas vilket genererade stora ener-
gibesparingar (Chang, Huh & Lee, 2016) Hur nudging kan implementeras på en arbetsplats 
för att förbättra de anställdas energikonsumtionsbeteende är fortfarande vagt studerat, vilket 
innebär ett intresse för fortsatta studier. 
 
Denna studie sker i samarbete med Stora Enso i Nymölla och är baserad på en enkätundersök-
ning där Motstånd till förändring och Energimedvetet beteende studeras. Då incitamenten för 
förändring bland anställda vanligtvis är låga är det motiverat att undersöka hur de anställda 
ser på förändringar i kombination med hur de konsumerar energi. Därefter tar ett fältexperi-
ment plats där en implementering av olika metoder av nudging genomförs med målet att för-
ändra den mängd energi som konsumeras på papperstillverkningsmaskinerna på Stora Enso i 
Nymölla. Metoderna som används är inramning av information, även kallat Framing, där in-
riktningar på vinster och förluster utnyttjas samt Feedback där återkoppling över energikon-
sumtionen ges. Förhoppningen med studien är att förändra de anställdas insikter till att gå mot 
ett mer energieffektivt beteende och genom detta nå en förändring av energikonsumtion för 
företaget.  

1.2 Bakgrund 
1.2.1 Problemformulering 
Världen har en stor utmaning tillmötes i att bromsa den miljöförstörelse som pågår, vilket 
medför ett krav för minskad brukning av jordens resurser (Naturvårdsverket, 2017b). Ökande 
elpriser medför ökande utgifter vilket ger Stora Enso incitament att minska mängden energi 
som nyttjas (Energimyndigheten, 2017b). För denna förändring krävs det att de anställda ökar 
förståelsen för vad deras agerande kan ge för konsekvenser för Stora Enso i smått och omvärl-
den i stort.  
 
Individer har vanligtvis inget incitament till att förändra och förbättra sig själv för arbetsgiva-
rens skull vilket genererar ett behov av att höja de anställdas förändringsvilja för företagets 
bästa. Stora Enso behöver genom detta lägga fokus på de anställdas beteende vid det dagliga 
arbetet och öka insikterna av vilka konsekvenser individernas beteende kan ge. De anställda 
kan påverka stora delar av den energi som förbrukas inom koncernen och det är därför av in-
tresse att undersöka olika metoder för hur beteendet kan förändras och genom detta medföra 
en förändrad och mer effektiv energikonsumtion. Detta problem banar väg för att undersöka 
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förändringsbenägenhet och energimedvetenhet i kombination med en implementering av Nud-
ging. 

1.3 Syfte och frågeställning 
Syftet med detta arbete är att analysera hur anställda ser på förändringar och energianvänd-
ning samt om detta speglas i praktiken. Syftet är också att undersöka hur en implementering 
av nudging i produktionsmiljö kan ske och om den kan medföra en förändrad energikonsumt-
ion eller inte.  
  
En ökad kunskap om de anställdas inställningar till förändring och energikonsumtion kan leda 
till ökad förståelse, produktivitet och minskad energikonsumtion som i sin tur medför en ut-
giftsoptimering och minskad konsumtion av jordens resurser.  
 
Följande forskningsfrågor ligger till grund för uppfyllandet av syftet: 
 
RQ1: Finns det någon skillnad i energikonsumtion före och under experimentet bland experi-
mentgrupperna? 
 
RQ2: Hur ser motståndet till förändringar och energimedvetet beteendet ut bland hela urvalet 
och bland experimentgrupperna Framing, Feedback och Kontrollgrupp?  
 
RQ3: Finns det något samband mellan utfallet av fältexperimentet, hur experimentgrupperna 
ser på förändringar och huruvida de är energimedvetna?   
 
RQ4: Vilka besparingar kan en implementering av nudgingmetoder medföra? 
 
1.4 Avgränsning 
 
Produktionen av papper är komplex och inkluderar mängder av parametrar som exempelvis 
produktionshastighet, produktkvalitet, mängd kemikalier, producerade ton per timme m.m. Då 
förståelse för samtliga parametrar kräver många års arbetserfarenhet för att förstå medför 
detta att hänsyn enbart kommer tas till energikonsumtionen vid produktion och de kostnader 
den medför. Avgränsningar görs även i produktionsmiljön där enbart pappersmaskin nummer 
1 och 2 studeras. Studien kommer inte ta hänsyn till yttre omständigheter som vilka produkter 
som produceras vid respektive arbetspass eller hur dagsformen bland de anställda ser ut. Stu-
dien kommer enbart behandla sambanden och kopplingar mellan nudging, energikonsumtion, 
Energimedvetet beteende och Motstånd till förändring.  
 
Nudging omfattar flertalet metoder som exempelvis förändring av befintlig miljö samt att in-
föra goda standardval, inramning av information och feedback. Avgränsningar har gjorts till 
att enbart använda inramning av information med vinstinriktning, inramning av information 
med förlustinriktning samt feedback.  
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1.5 Disposition 
 
Introduktionskapitel 
Introduktionen har som syfte att fånga in läsaren till ämnet och forskningsfrågorna samt att ge 
läsaren en helhetsbild över arbetet. Detta kapitel ger läsaren den information som krävs för att 
förstå rapportens innehåll.  
 
Teori 
I teoriavsnittet presenteras forskning och publicerad litteratur som bedrivits inom arbetsområ-
det. Kapitlet innehåller teori om energieffektivisering, förändringshantering, beteendeeko-
nomi och nudging. Teorierna går från ett globalt perspektiv ner till ett företagsspecifikt perso-
nifierat perspektiv.  
 
Företagskontext 
I avsnittet Företagskontext presenteras relevant information om Stora Enso. 
 
Metodkapitel 
I detta avsnitt beskrivs det tillvägagångssätt som nyttjats under arbetets gång genom att detal-
jerat beskriva processen för arbetet och den bearbetning som genomförts.  
 
Resultat  
I detta avsnitt presenteras fältexperimentets resultat från de metoder som används för att be-
svara forskningsfrågorna. Kapitlet tar även upp en analys av vad resultatet visat.  
 
Diskussion 
I detta avsnitt görs en diskussion över arbetet i stort samt vad det specifika framarbetade re-
sultatet ger för kopplingar till forskningsfrågorna och teorin.  
 
Slutsats 
I detta avsnittet presenteras de resultat och slutsatser med störst vikt och signifikans upp för 
att ge besvara de forskningsfrågor och syftet som definierats.  
 
Rekommendationer och framtida arbete 
I detta avsnitt tas förslag på fortsatt forskning upp samt hur och var den kan tänkas bedrivas.  
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2 TEORETISK REFERENSRAM 
 
2.1 Energieffektivisering inom företag 
Att förbättra organisationer genom ökad effektivitet vid energianvändning har blivit allt vanli-
gare. Priserna på energi stiger vilket medför ökade behov av att optimera energikonsumtionen 
inom organisationer och företag med energitäta processer (Delgado-Gomes, Oliveira-Lima 
and Martins, 2016). Inom exempelvis stål- och aluminiumtillverkning har minskningar av 
energianvändning reducerat produktionskostnaderna med upp till 30% (Bauman, 2011, refere-
rad i Lunt, Ball & Levers, 2014). Företag med målsättningar och krav att gå mot en hållbar 
framtid ger tillbaka till samhället och utsätter det inte för fara. Att värna om miljön är starkt 
förankrat till en framtida ekonomisk trygghet (WCED, 1987 refererad i Lunt, Ball & Levers, 
2014). Oavsett om organisationer har fokus på hållbarhet eller inte medför de ökade kostna-
derna för användning av energiresurser att även de icke hållbara företagen måste gå mot mins-
kad resursanvändning för att klara av de ökade kostnaderna som kommer uppstå.  
 
Det finns ett så kallat energieffektiviseringsgap som innebär att det finns en differens på vad 
som genomförs gentemot vad som borde genomföras när det gäller energieffektiviseringar. 
Processer som kan påverka detta kan vara brister gällande kartläggningar, icke prioriterat om-
råde samt tidsbrist (Gillingham & Palmer, 2014; Decanio, 1993; Jaffe & Stavins, 1994). Ener-
gieffektiviseringsgapet utgör ett hinder för energieffektiviseringar inom organisationer som 
måste övervinnas.  
 
Att ta initiativ till energieffektiviseringar innebär samma förändringsprocess som all övrig or-
ganisationsförändring och innebär både hinder och drivkrafter. Om företaget har förståelse för 
de hinder som kan uppstå ökas lärdomarna för tillvägagångssätt att ta sig över hindren med. 
Inom industrin specifikt finns det flera tillvägagångssätt som lämpar sig för en förbättrad pro-
duktionseffektivitet som exempelvis LEAN och Sex Sigma där LEAN fokuserar på slöserimi-
nimering och Sex Sigma går ut på att minska variationerna och erhålla stabila flöden och ni-
våer (Bicheno, 2004; Womack & Jones, 1997; Lunt, Ball & Levers, 2014).  
 
2.2 Förändringshantering  
Change management, även kallat förändringshantering, definieras enligt Moran och Bright-
man (2001: 370) som ” Processen för att kontinuerligt förnya en organisations riktning, 
struktur och förmåga att tillgodose de ständigt föränderliga behoven hos externa och interna 
kunder”.  
 
Förändring fungerar enligt Burnes (2004) som en närvarande del av organisationen både på 
strategiska och operativa nivåer. Det är därför oundvikligt att missförstå vikten av att veta var 
organisationen har sin framtid och hur den ska agera för att nå dit. Förändringar inom organi-
sationer är starkt förankrat med företagsstrategin (Burnes, 2004; Rieley och Clarkson, 2001) 
och stommen i organisationsförändringen grundar sig i ett gott ledarskap.  
 
Rieley och Clarkson (2001) beskriver förändring som en förekomstfrekvens för tidigare tillvä-
gagångssätt och menar med det att ineffektivitet och icke förbättrat framträdande beror på 
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konstant förändring. Luecke (2003) påstår däremot att individer är i behov av rutiner och 
struktur för att möjliggöra en förbättring av framträdande. Burnes (2004) och Rieley och 
Clarkson (2001) är överens om att förändring når framgång om de anställda ständigt är redo 
för förändringar medan Luecke (2003) anser att förändring istället kan utvecklas till en egen 
rutin. 
 
Planerad och framväxande förändring 
Vid förändringshantering finns ett flertal teorier som beskrivs mer frekvent än andra vilka är 
Planerad och framväxande förändring (Bamford & Forrester, 2003). Det finns inga tydliga 
och allmänt accepterade regler för hur förändringshantering ska utföras men planerad föränd-
ring förklarar de tillvägagångssätt som sker och hur hinder som uppstår kan övervinnas (Bur-
nes, 1996; Eldrod II & Tippett, 2002). 
 
Kurt Lewin grundade teorin Planerad förändring 1946 (Bamford & Forrester, 2003) som be-
skriver att för att förändring ska ske och definieras som framgångsrikt måste tidigare beteende 
tas bort från beaktan. En förutsättning för att nå framgång vid förändringsarbete är att genom-
föra förändringen genom de tre stegen att befria nuvarande nivå, att förflytta sig till nästa nivå 
samt att ta sig an den nya nivån (Eldrod II & Tippett, 2002). Genom denna trestegsmetod ges 
hänsyn till gammalt beteende och föråldrade strukturer innan nästa steg mot nya modeller kan 
tas (Bamford & Forrester, 2003). 
 
Organisationsförändringar med inriktning mot en LEAN produktion blir allt mer förekom-
mande. Att ha en LEAN organisation innebär att det finns ett mål att skapa en högkvalitativ 
och smidig organisation som producerar produkter i tid och till rätt kostnad och med så lite 
resurser och slöseri som möjligt (Nordin et al., 2012). Organisationsförändringen mot LEAN 
produktion är en stor utmaning då det kräver en strukturerad och välarbetad förändringshante-
ring, detta på grund av de produktionsprocesser, system och beteende som måste förändras 
(Motwani, 2003; Narang, 2008).  
 
Förändringar mot en LEAN organisation grundar sig även i att ändra individers attityder och 
beteende för varje enskilt agerande för att möta de behov som finns för att nå en framgångsrik 
förändring (Hall, 1997). Individer är vanligtvis negativt inställda och tröga vid mötandet av en 
förändring vilket kan försvåra förändringsarbetet och ofta beror på okunskap eller bristande 
incitament (Stewart, 2001; Crute et al., 2003; Lee-Mortimer, 2008). 
 
2.3 Beteendeförändringsteorier 
För att åstadkomma beteendeförändringar är det av vikt att förstå de beteendeförändringsteo-
rier som finns och därefter nyttja dessa teorier i praktiken (Glanz, Lewis & Rimmers, 1990). 
Tre av de mest förekommande teorierna för beteendeförändring är Social kognitivteori (Social 
Cognitive Theory), Teorin om planerat beteende (Theory of planned behaviour) och den tran-
steorietiska modellen för förändring (Transtheoretical Model).  
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2.3.1 Social kognitivteori 
Albert Bandura myntade den sociala kognitivteorin som beskriver att individer drivs av utom-
stående krafter och inte av inre. Teorin skapas då människor observerar och testar olika bete-
endemönster och utvärderar de mönster som får positiv effekt. Modellen beskriver också att 
individer fungerar likt en kombination mellan de tre faktorerna kognitiva, beteende- och mil-
jömässiga faktorer (Bandura, 1986).  
 
Bandura menar att miljön i kombination med individens beteende och tankar påverkar hur in-
dividen lär sig. Människan är enligt Bandura smart och kan därmed planera och förstå konse-
kvenserna av ett visst agerande. Effekten av kombinationen av de kognitiva, miljömässiga och 
beteendemässiga faktorerna kallas för Resoprok determinism (Bandura, 1986). 
 
Miljömässiga faktorer kan bestå av sociala normer, hur miljön runt omkring ser ut samt påver-
kansgraden för individen. De kognitiva faktorerna kan inkludera förmågan att tala, vilka tan-
kar som förs och attityder. De beteendemässiga faktorerna kan inkludera kunskaper och själ-
verkan (Passer & Smith, 2004). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Följande faktorer sägs också ha en påverkan på möjligheten till beteendeförändring.  
Självverkan har en påverkan vilket innebär att kunna bedöma sin möjlighet att genomföra be-
teendet. Resultatförväntningar går ut på att kunna bedöma de konsekvenser som kan uppstå av 
ett visst beteende. Andra faktorer som driver beteendeförändring är självkontroll, vilket inne-
bär att individen har förmågor att ha kontroll över sig själv och sitt beteende. Även förstärk-
ningar har en påverkan på beteendet vilket innebär att den höjer eller sänker sannolikheten att 
ett visst sorts beteende kommer visa sig igen. Känslohantering innebär att individen kan han-
tera situationer med emotionell stabilitet. Slutligen behandlar den sociala kognitivteorin ob-
servationslärande som innebär att individen beter sig utefter vad de observerar och lär från ob-
servationerna (Perry, Barnowski & Parcel, 1990). För att erhålla en förhöjd nivå av självver-
kan är det att föredra att införskaffa resurser för att kunna stötta individer till ökat självförtro-
ende och att förändringen åstadkoms i små etapper. Trots stark självverkan menar Bandura på 
att en beteendeförändring inte kan genomföras utan incitament (Bandura, 1986). Hur miljön 
runt omkring individen är utformad påverkar individens förändringsförmåga vilket ökar kra-
ven att forma miljön till det önskvärda beteendets fördel (Perry, Barnowski & Parcel, 1990). 
 

Figur 2.1 Faktorer inom social kognitivteori (Bandura, 1986). 
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2.3.2 Teorin om planerat beteende 
Teorin om planerat beteende, som teorin heter rakt översatt från engelskan, behandlar att en 
individs beteende är starkt förankrat med individens intentioner och vilja att bete sig på ett 
visst sätt. Intentionen till ett beteende baseras och bestäms av individens attityd, vilket känne-
tecknas av värderingar och tro, samt av subjektiva normer, vilka kännetecknas av tro på hur 
andra individer anser att individen i fråga bör agera. En individs uppfattade beteendekontroll 
har en påverkan på beteendet vilket förklaras som individens uppfattning av deras kunskap el-
ler tycke kring självverkan och beteendeutförande (Ajzen, 1991; Armitage & Conner, 2001). 

 
Figur 2.2 Modell för Teorin om planerat beteende. Översatt från Ajzen (1991). 

Teorin menar att individers beteende kan förutspås med hjälp av de tre nämnda faktorerna At-
tityd, Subjektiv norm och uppfattad beteendekontroll. Förutsatt att individen är positiv till det 
önskvärda beteendet och att andra viktiga individer runt omkring tycker likadant samt att indi-
viden har kontroll över beteendet och en fri vilja att utföra det eller inte så kommer individen 
därmed också att förändra sig och bete sig enligt plan (Ajzen, 2002). Den variabel som är av 
störst vikt vid en beteendeförändring är just vilka intentioner individerna har vilket inkluderar 
individens specifika motivation (Godin & Kok, 1995). Det kan därför vara viktigt att rikta in-
formation mot positiva tankar och intentioner mot beteendet för att nå ett önskvärt resultat. 
 
2.3.3 Transteoretiska modellen för förändring 
Den transteoretiska modellen för beteendeförändring baseras på de sex olika stadierna förne-
kelse, begrundande, förberedelse, handling, underhåll och avslutning. Beteendeförändringar 
startar med en förnekelse vilket innebär att individen inte har någon intention till att göra en 
förändring inom den närmaste framtiden. Begrundandefasen innebär att individen nu har en 
tanke av att kunna förändra sig. I begrundandefasen har individen ofta definierat både för- och 
nackdelar med att förändra sig. Nästa fas är förberedelsefasen som innebär att individen har 
en plan och idé för hur förändringen ska gå till och när denna ska genomföras. Handlingsfasen 
är den fas där beteendeförändringen genomförs och därefter följer underhållsfasen som inne-
bär att individen för ett ständigt arbete mot att inte gå tillbaka till gamla mönster. Slutligen 
kommer avslutningsfasen som innebär att individen är 100 % säker i sitt nya beteende och 
därmed kommer bibehålla förändringen (Prochaska, Johnson & Lee, 1998). För optimalt re-
sultat är det önskvärt att matcha avsikterna för beteendeförändringen med vilket stadie indivi-
den befinner sig på. Om en individ befinner sig i förnekelsefasen kan det vara att föredra att 
öka individens medvetenhet kring beteendet för att öka chansen att individen gör en reflektion 
kring beteendeförändringen. För att stötta individerna genom de olika faserna kan man öka 
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medvetenheten kring grunden till varför beteendet önskas förändras genom exempelvis feed-
back och pedagogiskt material. För att stötta individerna vidare genom faserna är det också 
viktigt att ge individen information om vilka konsekvenser det önskvärda respektive icke 
önskvärda beteendet kan ge (Prochaska, Johnson & Lee, 1998). 

 
Figur 2.3 Transteoretiska modellen för förändring. Översatt från Prochaska, Johnson 

& Lee (1998).  
 
2.4 Förväntad nyttoteori  
När en individ ställs inför ett problem där flertalet möjliga vägar att tillgå finns tillgängliga 
kallas det för ett beslut. Fenomenet kring individers beslut kallas för beslutsteori eller nyttote-
ori (Kaufmann, Kaufmann & Larson, 2016). Den förväntade nyttoteorin myntades redan på 
1700-talet och behandlar hur individer tar beslut under risk (Tversky, 1975). Teorin grundar 
sig i antagandet att människan är rationell och förväntas ta beslut som ständigt är nyttomaxi-
merande (Von Neumann & Morgenstern, 1953) där det alternativ som anser ge störst nytta för 
individen även är det alternativ som lämpar sig bäst med hänsyn till den sannolikhet för inträf-
fande som finns (Kaufmann, Kaufmann & Larson, 2016). Begreppet nytta innefattar flertalet 
definitioner där bland annat Von Neumann och Morgenstern (1953) och Kahnemann och 
Tversky (1979) menar att nytta grundar sig i monetära mått och att människan fattar rationella 
beslut med målet att maximera de monetära rikedomarna. Teorin om beslut är att föredra vid 
nyttomaximering i situationer vid beslutsfattande där flertalet attraktiva alternativ finns att 
tillgå (Kaufmann, Kaufmann & Larson, 2016). 
 
Begränsad rationalitet 
Utifrån den ekonomiska beslutsteorin har Herbert A. Simon och James March utvecklat en 
modell med grund i att människan har begränsad rationalitet. Jämfört med beslutsteori anses 
modellen för begränsad rationalitet ha större fokus på hänsynstagande till mer realistiska situ-
ationer där individer tar beslut. Modellen syftar till att minska svårigheterna kring processen 
inför ett beslutsfattande (March, 1978). Individer anses välja det alternativ som är närmast till-
gängligt och anses vara ett godkänt alternativ. Faktumet att individen tar det alternativ som 
finns närmast tillgängligt kan medföra att det bästa alternativet elimineras på grund av lathet 
(Kaufmann, Kaufmann & Larson, 2016). Anledningen till att människan anses ha begränsad 
rationalitet är att människan tenderar att ha svårt att ta in information. Genom begränsningen 
av att ta in information har individer svårt att utvärdera de alternativ som finns vilket medför 
undermedvetna förenklingar av situationen. Vid selektion av beslutsalternativ har individer en 
viss variation baserat på vilken karaktär problemen har. Om beslutstagaren ställs inför ett pro-
blem med chans till positiva konsekvenser medför detta att individen är mindre riskbenägen 
och mer bekväm i rådande situation medan ett problem som kan generera en negativ konse-
kvens ökar chansen att individen är mer risktagande. Detta faktum banar väg för beslutsteorin 
Prospektteori (Kaufmann, Kaufmann & Larson, 2016; Thaler 2016).  
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2.5 Prospektteori 
Kahneman och Tversky (1979) myntade teorin Prospektteorin som behandlar hur individer tar 
beslut under riskfyllda situationer. Det som skiljer prospektteorin mot den traditionsenliga 
nyttoteorin är att prospektteorin har större realism gällande individens beslutstagande vid risk. 
Prospektteorin använder de två inriktningarna vinst och förlust där de olika kategorierna av 
beslut placeras. Hur besluten bedöms i relation till vinster och förluster förklaras enligt den S-
formade värdefunktionen i figuren nedan (Kahneman & Tversky, 1979; Thaler, 2016).  

 
Figur 2.4 Värdefunktion ur Prospektteorin som visar att individer har större sensitivitet 

till förändringar som sker i anslutning till referenspunkten (Kahneman & Tversky, 
1979). 

 
Prospektteorin anser att människan värderar små sannolikheter alltför högt. Processen från att 
ett beslut ska tas till att beslutet är taget genomför individen följande steg: Individen börjar re-
digera problem följt av att problemet struktureras upp för att underlätta för framtida utvärde-
ring. Denna utvärdering kan exempelvis göras genom att anteckna förväntade resultat och 
jämföra dessa med referenspunkten (Tversky & Kahneman, 1992).  
 
Prospektteorin grundar sig på tre olika karaktärsdrag inom värdefunktionen som består av be-
roendet av referenspunkt, förlustaversion och minskande känslighet. Tidigare erfarenheter och 
upplevda situationer visas i referenspunkten på kurvan vilken befinner sig i origo (Helson, 
1964).  Minskande känsligheter innebär en reduktion av marginalvärde för förluster och vins-
ter efterhand som de blir större. Om en individ redan är rik så innebär en ökad vinst en liten 
betydelse medan den för en ekonomiskt begränsad person har större betydelse (Tversky & 
Kahneman, 1991).  Förlustaversion innebär att kurvan på vinstsidan är konkav medan förlust-
sidans kurva är konvex. Funktionen har även brantare lutning vid förluster jämfört med vins-
ter vilket visar på att en förlust svider mer än en vad en vinst gör (Thaler, 2016).  
 
Förlustaversion 
En betydande faktor till varför individer är tröga är motviljan mot förluster, även kallat för-
lustaversion. Människan anser att en förlust svider dubbelt så mycket som en vinst värmer. De 
är därför lågt risktagande för att förhindra att förluster ska uppkomma (Thaler & Sunstein, 
2008). Konsumenter värderar utfall av olika agerande som vinster och förluster i förhållande 
till ett visst referensvärde (Erta et.al, 2013). Pearce (2002) har i sina studier kommit fram till 
att acceptansviljan kan visa sig vara upp till 20 gånger större än vad betalningsviljan är. Då 
förluster värderas som större än vad likartade vinster gör medför detta att vinsterna ständigt 
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blir nedvärderade och att förluster övervärderas. Hur de värderas är beroende på var konsu-
menten har sin referenspunkt. Ett exempel på förlustaversion är de tilläggsförsäkringar som 
elektronikföretag och andra aktörer erbjuder på köpta produkter. Dessa försäkringar uppfattas 
som billiga i jämförelse med den produkten som köpts i sammanhanget vilket medför att kon-
sumenter därför tenderar att köpa försäkringen (Erta et al., 2013).  
 
2.6 Beteendeekonomi 
Hur beteendet bland ekonomiska aktörer påverkat begränsningen av rationalitet har sått ett frö 
till det aktuella och utvecklande området beteendeekonomi. Likformighet av information har 
historiskt sett varit det mest signifikanta motivet till att vidta åtgärder för regleringar och det 
syns nu en förändring på detta. Myndigheter och andra beslutsfattare runt om i världen får 
ständigt ökade insikter och kunskap om vikten av att ta hänsyn till beteendeekonomi vid ut-
veckling och optimering av marknader. Beteendeekonomi är ett forskningsområde som berör 
beteendets påverkan på individers beslutsfattande. En av de viktigaste insikterna som beteen-
deekonomin kommit fram till är att konsumenter inte är konsekventa och därför inte alltid 
agerar och tar de beslut som gynnar dem bäst (Erta et al., 2013). 
 
Psykologisk diskontering 
Betydande argument tyder på att individer allt som oftast tar den lilla belöningen som kan fås 
direkt än att vänta för att erhålla en större belöning. Detta fenomen kallas för psykologisk dis-
kontering och betyder att individer gärna lägger mer energi på att tänka på beslutskonsekven-
serna på kort sikt än att ta hänsyn till dem på lång sikt (Frederick et al., 2002). Detta faktum 
gäller även i konsumtionssammanhang genom att individen som konsument helst tar emot 
nytta på kort sikt. Även Thaler (1981) påstår att människor tar beslut som ger utfall direkt 
istället för att analysera och öppet fundera över vad dessa val kan generera i för konsekvenser 
på sikt. Viljan bland individer att lägga tid och likvida medel på en lång tidshorisont är lägre 
då det ofta kan generera osäkerhet. Ett praktiskt exempel på när individer ofta använder sig av 
psykologisk diskontering är då de är hungriga och vill ha något snabbt. Det är vanligare att in-
dividen köper en kaka eller något annat onyttigt som finns lättillgängligt än att vänta och ge 
längre tid åt att ordna något mer hälsosamt som håller hungernivån stabil (Mont et al., 2014). 
Anledningen till detta agerande är att valarkitekturen, miljön där besluten tas, är utformad så 
att individen tar det lättast tillgängliga och minst tidskrävande alternativet vilket dessvärre 
ofta är ett sämre alternativ (Rubinstien & Ariel, 2003). Colman (2015) beskriver att vid till-
fällen då flera valalternativ finns tillgängliga är det oftast det första och sista alternativen i 
ordningen som individer kommer ihåg vilket medför att alternativen i mitten tenderar att 
hamna i skymundan. Detta innebär indirekt att besluten inte tas på rätt sätt och att teorierna 
om beslutsfattande på lång och kort sikt inte genomförs enligt plan (Colman, 2015).  
 
Frihetlig paternalism 
Frihetlig paternalism är en grundstomme inom beteendeekonomin och kan beskrivas som en 
strategi eller ett tillvägagångssätt för sunt förnuft. Om en policy anses vara frihetlig innebär 
det att berörda parters val påverkas till det bättre men utan något sorts tvång inblandat. Frihet-
lig paternalism är alltså ett styrande tillvägagångssätt för individens mående där deras fria val 
alltid finns kvar både i privata och publika situationer (Sunstein, 2014). Ett exempel på hur 
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frihetlig paternalism kan te sig bland individer är experimentet som Kallbekken, Sælen och 
Hermansen (2012) genomförde där nudgingmetoden inramning av information utnyttjades 
med målet att förändra konsumenternas köpbeteende. Experimentet gick ut på att kostnads- & 
energikonsumtionsinformation om 10 olika vitvaror togs fram till konsumenterna. Detta med-
förde en ökad försäljning av de produkter med lägre totalkostnader och energikonsumtion, vil-
ket är ett beslut som gynnar kunden själv och samhället (Dworkin, 1972; Schlag, 2010; Thaler 
& Sunstein, 2008).  
 
Vid frihetlig paternalism har konsumenterna inga hinder mot att bete sig som de vill valarki-
tekturen är utformad för att främja goda beslut. Korrekt utförd nudging går ut på att agerandet 
är styrt av människans egen vilja (Sunstein, 2015). Frihetlig paternalism hjälper oss att gå från 
att bete oss som Humans, irrationellt och utan nyttomaximering, till att bete oss som Econs, 
rationellt och nyttomaximerande. Nudgar är därför ofta skapade så att både rationella och ir-
rationella konsumenter gynnas (Camerer et al., 2003; Thaler & Sunstein, 2008). Det finns 
dock ingen självklar regel att implementering av nudgingmetoder nödvändigtvis måste inklu-
dera frihetlig paternalism. Detta faktum kan dessvärre medföra osäkerhet och svårigheter 
(Hansen & Jespersen, 2013).  
 
Utnyttja sociala normer  
Begreppet norm grundas i normal med betydelsen vanlig och kom i bruk för över 200 år se-
dan. Vid denna tid nyttjades ordet oftast för att påvisa normalitet bland folkgrupper eller en-
skilda individer. Hur individer tänker och för sig beror till största del av vilka normer och syn-
sätt och det som anses vara av normal karaktär är också det vi tror är rätt. Normer kan liknas 
med anspråkslösa och underförstådda regler vilket blir extra uppenbart vid normbrytning. 
 
När en specifik samling individer genomför en norm under en utdragen tidsperiod kallas det 
för en social norm. Dessa normer kan kategoriseras i två klasser, deskriptiva och påbjudande. 
Deskriptiva normer grundar sig i individens egen disciplin och sedlighet medan de påbju-
dande är trängande och ofrånkomliga som exempelvis lagar. Deskriptiva normer finns alltid 
närvarande och influerar individen att föra sig på ett situations-anpassat vis som att exempel-
vis inte tränga sig eller bete sig illa vid besök på restaurang. Dessa normer visar vad som 
borde göras och vad som inte borde göras. Normer varierar beroende på situation och styr in-
dividers handlande. Människan är programmerad att jämföra sig och vilja göra som alla andra 
gör och att därför följa de normer som finns. En förändring är möjlig först då en norm kritise-
ras eller ifrågasätts vilket medför att normerna om och om igen testas (Svensson, 2007).  
 
Deskriptiva sociala normer visade sig ha störst betydelse i tidigare studier för hushållen när 
det gäller energibesparingar. Med tron att alla andra också gjorde energibesparingar kände 
konsumenterna som mest engagemang för att själva spara in på energin. Deskriptiva sociala 
normer ger en dold påverkan och är effektiva när en förändring av individers beteende önskas 
nås. Annan forskning har visat att den bästa verkan fås desto mer lika testgrupperna är refe-
rensgrupperna. Människor påverkas som mest av de som är ens jämlike och de som de känner 
som mest tillit till. Detta visades också ur en studie på ett hotell där återanvändningen av nya 



13 
 

handdukar ökade radikalt när gästerna fick veta att många av hotellets andra gäster återanvän-
der sina handdukar, individer gör som alla andra runt omkring sig (Goldstein, Cialdini & 
Griskevicius, 2008).  
 
Bandwagoneffekten 
Bandwagoneffekten innebär att individer tror sig tycka och känna som merparten förväntas 
göra (Colman, 2001). Oavsett om människan är medveten om det eller inte så sker hela tiden 
jämförelser. Ett bra exempel på denna teori är att en anställd känner sig tillfreds med sin till-
delade löneförhöjning fram till dess att lönerna jämförs med de andra kollegorna och någon 
där fått en högre löneökning. För att sociala deskriptiva normer ska kunna nå sin maximala 
potential måste de bli internaliserade. Att internalisera en norm betyder att normer förändras 
från en social till personlig norm. När normen har blivit accepterat på ett individuellt plan kan 
skuldkänslor fås vid normbrytning (Mont, Lehner & Heiskanen, 2014).  
 
Beteendeanalys i organisationer  
Resurser i form av tid och pengar investeras med målet att utveckla olika processer och strate-
gier inom företag. För att processerna och strategierna ska få kraft och effekt krävs det också 
fokus på de anställdas beteende. Det är av stor vikt att ha förståelse för vad som ger en påver-
kan, både positiv och negativ, på de anställdas beteende. Att få lärdomar av vad som kan på-
verka den anställda i exempelvis arbetsmiljön kan medföra att de anställda arbetar bättre och 
mer motiverat. Det är alltför vanligt förekommande att organisationer inte använder sig av el-
ler planerar att använda sig av vetenskapliga metoder och kunskap som finns tillgänglig för att 
påverka individers beteende (Olofsson, 2010). Kunskap om vilka faktorer som influerar bete-
endet bland de anställda kan medföra ökad mängd positivitet och drivkrafter som medför nöj-
dare medarbetare och bättre prestationer (Ludwig & Frazier, 2012; Olofsson, 2010).  
 
2.7 Nudging 
Syftet med nudging är att rikta in individer till att göra bättre val och välja mer attraktiva al-
ternativ. Nudging definieras som samtliga åtgärder av individens valarkitektur som på ett för-
utsägbart vis förändrar människans beteende utan att införa förbud och regler (Thaler & 
Sunstein, 2008). Nudging grundar sig i att beteendet påverkas av en rad faktorer runt omkring 
när ett beslut fattas. Individer styrs alltså till att göra de val som de gör (Sunstein, 2015). Tan-
ken med begreppet Nudging innebär därför att detta faktum utnyttjas och genom att förändra 
de miljöer där beslut tas kunna öka chansen till gynnsamma beteende (Hansen, 2016).  
 
Nudging grundar sig i flera olika principer och det är vanligt förekommande att nudging ut-
förs med hjälp av olika metoder. Nudging kan påverka individens beslutsförmåga till det 
bättre genom att förändra den fysiska miljön genom exempelvis strategiska placeringar och 
smarta utformningar, att utnyttja sociala normer genom att ge individen feedback, förenkla 
och rama in information genom miljömärkningar samt att använda gynnande standardalterna-
tiv som exempelvis dubbelsidig utskrift (Thaler & Sunstein, 2008; Heiskanen, Lehner & 
Mont, 2014).  
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En nudge måste uppnå flertalet kriterier för att få kallas som just en nudge. En förutsättning 
för att få kallas för nudge är att det inte får medföra någon förlust eller straff om nudgen inte 
följs. Att införa skatter eller förbud är inte att använda sig av en nudge, men att placera gynn-
samma produktval i höjd med ögonen för att få fler att handla av den istället för mindre gynn-
samma produktval är att kalla för nudge. (Thaler & Sunstein, 2008; Blechert, Klackl, Miedl, 
& Wilhelm, 2016). För att en nudge ska få kallas för nudge måste nedan nämnda frågor bes-
varas enligt figur 2.1.  

 
Figur 2.5 Illustration över vad som karaktäriserar en nudge (Gravert, 2017). 

 
Nudging ämnar inte byta värderingar bland individer eller öka mängden information som till-
handahålls. Istället vill Thaler & Sunstein (2008) att det ska handla om att göra det möjligt att 
skapa nya beteende och att ta beslut som gynnar både individen och samhället i stort. Det kan 
hända att nudgar inte lyckas påverka individen om individen har ett beteende som starkt för-
ankras med de vanor och rutiner som finns. Situationer där individer är bekväma och önskar 
att allt är som vanligt och att inga ansträngningar är nödvändiga kallas för tröghet, eller Status 
Quo Bias (Samuelson & Zeckhauser,1988). Ingen individs värderingar är den andra lik och 
viljan att göra som samma sak som tidigare tenderar att vara stark vid beslutsfattande vilket 
kan ske även vid stora betydande beslut med låga transaktionskostnader. Ett exempel på när 
Status Quo Bias är stark är att individer oftast väljer att sätta sig på samma stol eller rad i före-
läsningssalen. Värt att ta i beaktning är dock att Status Quo Bias kan leda till större konse-
kvenser än att individen får sätta sig på en annan stol än dagen innan. 
 
För att nå en beteendeförändring bland individer har Thaler & Sunstein (2008) alltid föresprå-
kat vikten av frihet och att själv bestämma över sina val. Det är på grund av denna insikt extra 
viktigt att miljön vid beslutsfattandet är av frihetlig karaktär. Genom denna frihetliga miljö 
kan individer på så vis genom enkla medel styra beslutsfattare utan användning av regler och 
förbud (Sunstein, 2015). 
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Etiska överväganden 
Nudging och frihetlig paternalism har trots sin mjukhet diskuterats gällande etik och moral 
(Hukkinen, 2016). Flera forskare som bland annat Alemanno (2015), Baldwin (2015), Amir 
och Lobel (2008) och Brooks (2013) kritiserar nudging för att vara manipulerande och nega-
tivt för individer. Även Wells (2010) och Sugden (2009) är kritiska mot nudging och menar 
att metoden har en negativ påverkan på de möjligheter individer har att göra ett genomtänkt 
övervägande. John, Smith & Stoker (2013) påstår att ett bättre val för att nå eftersträvade be-
teende är att implementera samtalsdemokrati i miljöer där beslutsfattande har stor betydelse.  
 
För att minska risken för dåliga utfall vid användning av nudging är det därför att föredra att 
testa tekniken i mindre skala innan tekniker tas ut skarpt i stora skalor. En faktor som kan 
medföra att nudging får negativa utfall är att många människor faktiskt inte har förmågan och 
kunskaperna som krävs för att ta beslut av rationell karaktär. Det är även vanligt förekom-
mande att individer inte vet själva vad de föredrar vilket kan leda till att beslut blir svåra att ta 
trots stort fokus. Det är därför inte möjligt för de som utformar valarkitekturen att veta åt vil-
ket håll individer vill riktas samt att möta alla individers olika åsikter vid skapandet av be-
slutsmiljöer (Sudgen, 2009). Att styra individer och samhällen genom brukande av frihetlig 
paternalism kan anses vara en mindre bra idé när det gäller politiskt styre. Värt att ta i beaktan 
är dock att det är just den frihetliga paternalismen som skiljer nudging från alla andra styr-
ningssätt och teorier för att förändra människors beteende. Tanken med nudging är enkel och 
har som grund att stärka individer och erbjuda rätt verktyg för att kunna hantera komplexa 
händelser utan att ge någon åsikt kring vad som är bäst lämpat för individen. Nudging får där-
för inte uppfattas fel genom att påstå att manipulation är en del i sammanhanget (Junghans, 
Cheung & de Ridder, 2015; Sunstein, 2014; Wilkingson, 2013). Då nudging vagt kan benäm-
nas som en drömbild för mänskligheten inom beteendevetenskapen snarare än ett verktyg så 
lämpar det sig att använda nudging som ett komplement under miljölagar och regleringar 
(Carlsson, Kataria, & Lampi, 2011; Ekardt & Wieding, 2016; Salainé & Treich, 2009).  
 
2.7.1 Nudgingmetoder 
Nedan beskrivs olika metoder för hur nudging kan utformas. 
  
2.7.1.1 Feedback 
Människan är lat och nöjer sig snabbt vid rådande situation för att undvika en potentiell an-
strängning. För att individer ska lära sig och ha en chans till förbättring krävs det att de får di-
rekt och begriplig feedback vid varje tillfälle de utsätts för en prövning (Thaler & Sunstein, 
2008). Den optimala åtgärden för att styra och stötta individer mot mer önskvärt beteende är 
att ge dem återkoppling.  
 
Välutformade återkopplingssystem ger information till individen både när misstag sker och 
när individen gjort bra ifrån sig. Optimalt vore om feedback kunde framföras när det är på väg 
att bli problem och inte när problemet redan skett för då har användaren möjlighet att åtgärda 
problemet innan det är försent. Ett exempel på när återkoppling ges innan faran är framme är 
när datorn ger ut notiser om att den behöver laddas. Det svåra med varningssystem är att finna 
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optimala mängden varningar som kan skickas ut utan att riskera att individen ignorerar dem 
(Thaler & Sunstein, 2008).  
 
Direkt och indirekt feedback 
Återkoppling kan ges direkt och indirekt. Om människor får indirekt återkoppling innebär 
detta att den erhålls en tid efter agerandet medan direkt återkoppling sker i direkt anslutning 
till en genomförd handling (Clariana, et al., 2000; Darby, 2006; (Kazdin, 2013).  
 
Att få återkoppling för sitt beteende är en framgångsrik princip för att erhålla en stabil nivå av 
motivation och förändring mot ett mer hållbart beteende. En viktig förutsättning för dess 
framgång är dock att återkopplingen är relevant i sammanhanget och som ger en försäkran på 
att arbetet är till förmån för syftet (Stoknes, 2014). Feedback kan utformas med både positiv 
och negativ inriktning. Att ge återkoppling på handlingar som utförts felaktigt eller mindre 
önskvärt är också en viktig del för att få individen att låta bli att gå åt detta håll vid framtida 
handlingar. Det viktiga vid återkoppling är att ge förståelse för vilka konsekvenser som age-
randet kan leda till. Om återkoppling ges med positiv inriktning gör det att människan känner 
stimulans och ökad motivation till förbättring (Gilovicha, et al., 2002).  
 
Feedback med triggande av sociala normer  
En annan inriktning inom återkoppling som ger påverkan på utfallet är att individerna får åter-
koppling där jämförelse mellan exempelvis andra individer och samhällen görs. På så vis får 
individen reda på hur han eller hon ligger till i jämförelse med omvärlden och genom detta 
kan individen förhoppningsvis finna motivation till att förbättra sig ytterligare. Återkoppling 
med social jämförelse har testats och använts en del i studier om energikonsumtion och elräk-
ningar. Detta har inneburit att konsumenterna fått elräkningar med tydlig och saklig informat-
ion om hur hushållet ligger till gällande konsumtion i jämförelse med grannhusen (Thaler & 
Sunstein, 2008). Grønhøj & Thøgersen (2011) nämner att en ytterligare motivation kan fås 
från återkoppling med förklaring om hur omvärlden påverkas av den utförda handlingen ges.  
 
Delmas et al. utförde (2013) en analys med resultatet att feedback med jämförelse i prestation 
genererade ett besparingsvärde på 11,5%. Även mer omfattande studier har utförts inom om-
rådet. Allcott och Mullainathan bedömde 2010 Opowers program som innehöll energirappor-
ter från hemmets konsumtion. Även här gjordes jämförelser på ca 600 000 amerikanska hem 
där grannhusen ställdes mot varandra. Feedback med jämförelser har visat sig medföra minsk-
ningar i elkonsumtionen på ca 2%. Värt att ta i beaktning är att denna jämförelse visar hushål-
len hur de ligger till i förhållande till normalnivå vilket medför att många av de hushåll som 
konsumerar långt under genomsnittet tenderar att öka sin konsumtion då de anser sig ha an-
ledning till det (Fischer, 2008). För att minska risken att energieffektiva hushåll skulle öka 
konsumtionen infördes smiley-symboler och annan information som visade skillnaderna mel-
lan goda och dåliga beteende. Ayres et al. (2013) kom vid en omfattande utvärdering fram till 
att de bra presterande hushållen inte ökade sin energiförbrukning om de fick återkoppling i 
form av information och smiley-symboler. Den sociala jämförande återkopplingen fick störst 
medhåll och konsekvenser för de hushåll som konsumerade mest.  Fischer (2008) fortsätter 
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med att beskriva de framgångsfaktorer som identifierats från tidigare studier gällande åter-
koppling. Mest effektiv är feedbacken när den är kontinuerlig, inkluderar frihet vid beslutsfat-
tande, att den möjliggör samverkan och lämnas ut under en längre tidsperiod, att förbruk-
ningen benämns enligt en enhet och att information tas fram på ett överskådligt och attraktivt 
sätt.  
 
En studie som genomfördes i Italien på institutionen Regulatory Authority for Electricity, Gas 
and Water undersökte hur olika varianter av återkoppling på individers energikonsumtion på-
verkade individernas reaktioner. Syftet med studien var att minska konsumtionen av energi 
genom förbättrade data samt information över förbrukning vilket medförde ökad medveten-
het. De teorier som användes i studien var förlustaversion, återkoppling och lärande samt in-
ramning av information. Resultatet av studien visade att återkoppling av kontinuerlig karaktär 
är framgångsrikt och användbart för att på kort tid öka medvetenheten. Studien gav också in-
sikter av att återkopplingen bör riktas in i termer av kostnader och inte energi samt att det op-
timala är att informationen speglar den ineffektiva konsumtionen (Behavioural Insights and 
Public Policy, 2017).  
 
2.7.1.2 Rama in & förenkla information 
En viktig del när det gäller nudging är att det finns tillgänglig information och i en lämplig 
mängd, men allra viktigast är att informationen är presenterad på ett vis som enkelt snappas 
upp av individen. John et al. (2013) sade en gång att nudging grundar sig i informationsdel-
ning och vilka signaler som sänds ut där tanken är att stötta individer så att de tar beslut med 
gynnande konsekvens för sig själv och för sin omvärld. Anledningen till att inramning och 
förenkling av information fungerar är för att människor har en tendens till att tanklöst och ofö-
retagsamt ta sina beslut. Individens tankfulla system är ovilligt att arbeta vilket medför att sy-
stemet inte kommer göra de analyser som krävs för att själv kunna rama in information och på 
så vis få en annan konsekvens än den som skulle kommit om informationen fanns inramad. 
Det är därför av stor vikt att dessa kraftfulla nudgar skapas med andakt och aktsamhet (Thaler 
& Sunstein, 2008). 
 
Att rama in information lämpar sig bra i miljöer med komplexa produkter som exempelvis 
pensionssparande eller andra investeringar. Människor tenderar att triggas till bättre beslut om 
det väcker känslor hos dem vilket medför att det därför är efterfrågat att ta med information 
som griper tag om individens värderingar till en högre grad (John et al, 2013). Wansink, Pain-
ter och Ittersum (2001) studerade hur information kan ramas in och förenklas för att åstad-
komma förbättrat beslutstagande.  
 
Att fatta beslut och styras åt ett önskat håll är komplext vilket medför att handhavande av in-
formation är en viktig faktor för framgång. En viktig förutsättning för önskat utfall är att rätt 
mängd information tillhandahålls, detta då för mycket information kan leda till reaktioner som 
rädsla och passivitet (John, et al., 2013). Anledningen till att denna rädsla och passivitet kan 
uppstå är till största del på grund av de svårigheter människan har inför att skapa sig en upp-
fattning och förståelse om mängden information som tillhandahålls (Thaler & Sunstein, 
2008). För att människan ska ha så god förståelse samt en så låg risk för passivitet och rädsla 
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som möjligt är det viktigt att informationen ramas in och förenklas på ett så tydligt vis som 
möjligt (Samuelson & Zeckhauser, 1988). Hur informationen är utformad och hur grafiken är 
uppbyggd har en stor påverkan på hur människan väljer att hantera informationen. För att öka 
chansen att människan tar sig an att utföra en handling på ett önskvärt vis krävs det en attrak-
tiv design som består av klara direktiv (Oskamp et al. 1996, John et al. 2013). Det är också av 
stor vikt att den mest centrala informationen förmedlas för att nå ett så framgångsrikt resultat 
som möjligt (Chkanikova & Lehner, 2015; Lindahl & Stikvoort, 2015). 
 
En lyckad studie, där beteendeforskning användes med målet att minska energikonsumtionen, 
tog plats i en kontorsbyggnad på Kapstadens regering. Studien gick ut på att genom införande 
av mätare kunna ge information till anställda om energikonsumtionen per våningsplan. De an-
ställda på våningsplanen fick lättförstådd information om deras energikonsumtion skickad till 
sig via email. De fick också information om hur de låg till gällande energikonsumtion i jämfö-
relse med de andra våningsplanen, detta för att trigga igång motivation att bete sig mer energi-
effektivt än motståndarna. Deltagarna kunde också få information om vem som blev ”dagens 
vinnare” per våning gällande energibesparing. Kombinationen av utskick med information 
och tips gav en minskad energikonsumtion med 2% och tävlingar mellan våningsplanen gav 
en minskad energikonsumtion på 7%. Tävling mellan våningsplanen i kombination med att 
”dagens vinnare” utsågs gav en signifikant förändring på 14% minskad energikonsumtion 
(Behavioural Insights & Public Policy, 2017). 
 
Tidpunkt och kommunikationskanal för inramning av information 
Tidpunkten som information sänds ut på och hur den ramas in har stor påverkan. Individer har 
större mottaglighet och acceptans mot information som fås innan en viss händelse äger rum 
(Tu & Soman, 2014) och hur informationen framförs kan ge så pass stor påverkan att den 
väger tyngre än finansiella incitament om det görs rätt. Inramning av information är mest ef-
fektiv om fokus ändras från att ge ut information till att istället påvisa konsekvenserna av att 
agera passivt, detta då en förlust väger större negativt än vad en vinst väger positivt (Ganzach 
& Karsahi, 1995). Då människan generellt sätt är lat och vill utföra lägsta möjliga ansträng-
ning (Thaler & Sunstein, 2008) innebär detta att informationen ska vara lättillgänglig. Valet 
av kommunikationskanal kan därför påverka mottagligheten. Vid jämförelse mellan exempel-
vis SMS och email finns skillnader i mottaglighet och läsfrekvens. Den genomsnittliga fre-
kvensen för att läsa email respektive SMS är 28–33 % respektive 99 % (Anon, 2017). Att läsa 
ett SMS kräver mindre ansträngning bland annat genom att ingen inloggning krävs för att ta 
emot meddelandet. De flesta individer har sin mobiltelefon nära till hands varje timme på 
dygnet vilket ger ökad mottaglighet för de budskap som sänds fram via SMS (Txtsignal.com, 
2017).  
 
Viktigt att beakta är också hur informationen sänds fram. Konsumenten står inför ett flertal 
transaktionskostnader för att öppna upp information, läsa informationen samt att hantera och 
ta hänsyn till den. Att utge sig för att vara en expert vid informationsdelning till individer som 
inte är experter är därför inte alltid optimalt (Bateman et al., 2013). Att använda inramning av 
information kan leda till flera fördelar. Inramning av information innebär som tidigare nämnt 
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att samma sorts information kan förmedlas på olika vis och genom detta få individen att ta be-
slut baserat på inriktningen av informationen. Inramning av information kan göras exempelvis 
genom att förstärka vilka vinster eller förluster ett visst agerande kan medföra (Erta et.al, 
2013).  
 
2.8 Teorikonklusion 
Studien grundar sig i beteendeförändringsteorier och förväntad nyttoteori/beslutsteori. Den 
förväntade nyttoteorin leder vidare till prospektteorin som beskriver känsligheten mot föränd-
ringar och vinster och förluster bland individer. Vidare tar teorin upp behovet av att använda 
beteendeanalyser parallellt med strategier och processer för att erhålla bättre resultat inom or-
ganisationer. Detta motiveras vidare till beteendeekonomin och nudging som metod för bete-
endeförändring med målet att göra individen mer rationell vid beslutsfattande. Slutligen besk-
rivs de metoder inom nudging som kan användas för att åstadkomma denna beteendeföränd-
ring.  
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3 FÖRETAGSKONTEXT 
 
Industrisektorn står som ovan nämnt för en tredjedel av Sveriges totala energikonsumtion. 
Processindustrin är vanligtvis väl optimerad och tämligen svår att påverka med yttre faktorer 
vilket skapar ett behov av att förändra mindre hårt styrda delar av produktionen för att nå en 
energieffektivisering. För att nå ytterligare energieffektiviseringar är det därför av intresse att 
införa billiga lösningar till att studera hur de anställda kan påverkas och förändras i en ma-
skinoptimerad och begränsad arbetsmiljö. Detta skapar därför ett intresse i att studera de an-
ställda på pappersindustriföretaget Stora Enso.  
 
Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, bio-
material, träprodukter och papper och har ett mål att successivt ersätta ändliga material genom 
att arbeta fram innovativa produkter och tjänster med en bas av förnybara material och träpro-
dukter.  Stora Enso är verksamt i 35 länder och består av en medarbetarflotta på 25 000 perso-
ner runt om i världen. Organisationen hade år 2016 en omsättning på 9,8 miljarder euro och är 
noterade på börsen i Helsingfors och Stockholm. En betydande del av Stora Ensos arbete be-
står av att erbjuda förnybara lösningar, detta för att uppfylla kundkrav samt för att möta de 
ökade krav som finns gällande den globala uppvärmningen. Ett viktigt ledord för Stora Enso 
är att ”ta ansvar och skapa värde för människorna och för vår planet” vilket medför att de 
ständigt måste förbättras och effektiviseras.  
 
Stora Enso Europa producerar i huvudsak produkter av massa, papper, trä och kartong och fö-
retaget har en konstant strävan mot att öka effektiviteten och optimera organisationen. Ett mål 
de ämnar nå under år 2017 är att genom sitt arbete mot hållbarhet skapa ökade konkurrensför-
delar och att minska energikonsumtionen. För att detta ska ske krävs ett engagemang från 
samtliga nivåer i organisationen (Stora Enso AB, 2017a). 
 
Stora Enso har tillsammans med Chalmers universitet ett samarbete som innebär utbildningar 
inom LEAN Energy. Denna utbildningssatsning fokuserar på att öka kunskapen om företagets 
energikonsumtion och vad den genererar. Utbildningen inom LEAN Energy är ett första steg 
mot en ökad energieffektivisering. Organisationen anser sig ha ett behov av att skapa nya och 
innovativa arbetssätt för att kunna gripa an och bearbeta det stora energibehov som finns i 
dagsläget. Stora Enso måste därför ta tillvara på den kompetens och vilja som finns bland de 
anställda för att kunna möta målen. Stora Enso är en organisation med en energität produktion 
vilket kan tendera till att de anställda gärna accepterar detta faktum. Det är därför av vikt att 
förändra detta synsätt och ställa sig frågan om vad som värderas högst i slutänden (Mynews-
desk, 2017). Ett viktigt mål inom den globala organisationen Stora Enso är att mellan år 
2010–2020 ha reducerat energikonsumtionen med 15% (Stora Enso AB, 2017a). År 2014 in-
fördes en lag (2014:266) om att samtliga Stora företag måste energikartlägga sin verksamhet. 
Denna lag trädde i kraft med syftet att motivera företag till ökade energieffektiviseringar samt 
för att möta EU:s direktiv (Energimyndigheten, 2017) vilket Stora Enso arbetar med att upp-
fylla. Stora Enso har erhållit lärdomar av att den viktigaste faktorn för en effektiv fabrik är att 
ha en stabil verksamhet och därigenom också en stabil avkastning. De har även förstått vikten 
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av att ha kompetent personal och är medvetna om att en av de största utmaningarna de har att 
möta är att förändra människans beteende (Stora Enso AB, 2016). 
 
Stora Enso Nymölla 
Stora Enso i Nymölla ingår i divisionen Paper och tillverkar finpapper av olika slag och kvali-
téer ur en komplex produktion. Stora Enso Nymölla Paper har ca 550 anställda och en pro-
duktionskapacitet på 485 000 ton per år. Nymölla bruk är certifierade enligt energiledningssy-
stemet ISO 50001, miljöledningssystemet ISO 14001, kvalitetsledningssystemet ISO 9001, 
arbetsmiljöledningssystemet OHSAS 18001, FSC enligt internationell spårbarhetsstandard 
samt PEFC (Stora Enso AB, 2017b). 
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4 METOD 
4.1 Övergripande design 
Givet forskningsfrågorna har en enkät skapats med målet att undersöka hur förändringsbe-
nägna och energimedvetna respondenterna är. Därefter har ett fältexperiment ägt rum där de 
anställda kategoriserats i grupper som manipulerats med olika interventioner av nudging. Va-
let att använda Nudging istället för andra metoder är på grund av att Nudging är en icke kost-
sam metod som kan modifieras på många vis vilket gör det enkelt att testa i praktiken. Nud-
ging innebär inte heller några förbud eller straff vilket medför att implementeringen inte för-
stör de utsattas värderingar och viljor. Enkäten fungerar som baslinje för utformandet av fält-
experimentet vilka i kombination utgör arbetets två byggstenar. Resultatet från enkäten har 
analyserats för att påvisa eventuella skillnader och samband mellan experimentgrupperna gäl-
lande indexen Totalt motstånd till förändring och Energimedvetet beteende.  
 
Metoden för studien är av kvantitativ karaktär. Studien bygger på en enkät där svarsalternati-
ven kvantifierats och beräkningar har genomförts. Vidare i studien är data som tagits fram 
från fältexperimentet kvantifierad och även här har beräkningar genomförts.  
 
För att undersöka vad en implementering av nudgingmetoder kan ge för konsekvenser på 
energikonsumtionen samt om det finns några samband mellan utfallet och hur de anställda ser 
på förändringar och energikonsumtion har en experimentell undersökning genomförts. Vid 
empiriinsamling anses studien vara induktiv och vid applicering av teori i praktiken anses stu-
dien vara deduktiv (Patel & Tabelius, 1999). Då denna studie har en utgångspunkt i både teori 
och empiri lämpar det sig bäst att använda en abduktiv metodik som kombinerar induktion 
och deduktion. Teori och tidigare forskning i kombination med den empiri som samlats in 
från företaget ger upphov till de frågeställningar som ställts upp.  
 
Pappersmaskin 1 och 2 på Stora Enso i Nymölla består av ett trettiotal anställda fördelade på 
de olika maskinerna medan andra områden inom produktion hanterar mindre mängd anställda. 
För att öka validiteten och reliabiliteten i studien valdes det område i produktionen som inklu-
derar störst urval med minsta möjliga variation av arbetsuppgifter. Genom ett större urval av 
individer kan mindre spridda mätvärdes fås som ger ett säkrare resultat vilket motiverar valet 
att använda just pappersmaskinerna 1 och 2 för enkätundersökningen och fältexperimentet.  
 
4.2 Enkät 
Enkätundersökningar är en fördelaktig datainsamlingsmetod när svar gällande exempel attity-
der och inställningar mot specifika områden önskas samt för att hitta ett samband mellan or-
sak och verkan. Viktiga faktorer som påverkar utfallet av frågeformulären kan vara om re-
spondenten finner ämnet intressant eller inte, om det är ett tydligt och beskrivande upplägg 
och inte alltför tidskrävande, om det finns någon belöning att få eller om det krävs en större 
ansträngning att besvara formuläret. Enkätundersökningar är en vanligt förekommande metod 
för att samla in data och metoden har tydliga direktiv för att få ett så tydligt resultat som möj-
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ligt (Ghauri & Gronhaug, 2010). På företagsstudier lämpar det sig att använda deskriptiva en-
käter vilket också använts i detta arbete. Deskriptiva enkäter analyserar enligt Reeves och 
Harper (1981) bland annat just attityder och åsikter bland anställda i en organisation.  
 
4.2.1 Urval 
Urvalsstrategin för testenkäten och för den skarpa enkäten var ett icke sannolikhetsurval då 
respondenterna som utsågs var de som fanns till hands i den valda studiemiljön. Christensen 
et al. (2010) och Dencombe (2009) beskriver att denna strategi innebär att respondenterna inte 
vals ut av slumpen utan baserat på strategin. Då arbetet baseras på att undersöka de anställdas 
Motstånd till förändring och Energimedvetet beteende på pappersmaskinerna 1 och 2 på Stora 
Enso innebar detta att enkätrespondenterna var förutbestämda.  
 
Urvalsgrupperna i testenkäten bestod av N=20 med en svarsfrekvens på N=16. 
Urvalsgrupperna för den skarpa enkäten består av N= 31 respondenter med en svarsfrekvens 
på N=31.  
 
4.2.2 Material  
Enkäten är uppdelad i tre olika avsnitt. Introduktionen av enkäten innehåller frågor om kön, 
maskintillhörighet, antal år som anställd, ålder samt vilket skiftlag respondenten arbetar i. Ef-
ter detta avsnitt följs enkäten av 17 påstående som sammanfattningsvis tar upp Motstånd till 
förändring bland respondenterna. Enkätpåståendena som tar upp förändringsmotstånd har sin 
grund i Shaul Oregs instrument från 2003 med en uppdelning i de fyra indexen rutinsökande 
beteende, känslomässig reaktion, kortsiktigt fokus och kognitiv stelhet. Att använda flertalet 
påståenden för att mäta samma sak ökar validiteten genom enkäten. De olika indexen tas hän-
syn till för att påvisa om större skillnader mellan index och kategorigrupp erhålls. Vänligen se 
Appendix A för beskrivning av vilka påståenden som hör till vilket index.  
 
Indexet känslomässig reaktion inkluderar den ökade stressen som kan uppstå inför föränd-
ringar. Känslomässig reaktion korrelerar med motstånd till förändring då människan tenderar 
att stå emot förändring på grund av de negativa känslor som skapas. Kognitiv stelhet är nästa 
index inför motstånd till förändring då det innebär att individer tenderar att ha en begränsad 
och fördomsfull inställning till förändringar. Människan vill behålla Status Quo och har därför 
svårigheter att bryta invanda mönster. Detta faktum leder till att indexet rutinsökande bete-
ende lämpar sig som en underkategori för Motstånd till förändringar. Indexet korttidsfokus 
ger en mätning av hur motståndet till förändring utvecklas när en förändring leder till merar-
bete under en kort tidshorisont vilket därmed skapar ett motstånd (Oreg, 2008). Sista delen av 
enkäten tar upp 7 påstående om energimedvetet beteende där inspiration har hämtats ur James 
Roberts skala för ”Environmentally conscious consumer behaviour” (Gul, 2013).  
 
För att erhålla hög svarsgrad rekommenderar Ejvegård (2009) att svarsalternativ som ”Vet ej” 
eller ”Ingen åsikt” exkluderas i frågeformuläret, enkäten är därför utformad utan användning 
av sådana svarsalternativ. Vilseledande ord har förtydligats och miljöaspekter har riktats in till 
energiaspekter, se korrigeringar från original till skarp enkät enligt Appendix B.  Samtliga en-
kätpåstående om Motstånd till förändring och Energimedvetet beteende besvaras enligt 
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samma likertskala. Denna skala kommer ursprungligen från Rensis Likert år 1932 och är van-
ligt förekommande i enkätundersökningar. Likertskalor mäter nivån av en åsikt baserat på ett 
påstående eller en fråga och är ofta strukturerad som en 3-, 5- eller 7-gradig skala (Bell, 
Waters & Nilsson, 2016). Likertskalan i enkäten som är utformad för detta arbete omfattar en 
7-gradig skala där svarsalternativ 1 innebär ”instämmer inte alls” och svarsalternativ 7 inne-
bär ”instämmer helt”. De påstående som inkluderas i enkäten är uppställda och hänvisas till 
Appendix C.  
 
Påstående 1, 14 och 29 är motsatt formulerade för att öka chansen att respondenten läser frå-
gorna ordentligt. Fråga 1 till och med 17 behandlar Oregs instrument som hanterar motstånd 
till förändring. Fråga 18–24 behandlar Roberts instrument gällande energimedvetet beteende. 
Enkäten är utformad med påståenden som är hämtade och redigerade från tidigare forsknings-
studier vilket innebär en ökad validitet jämfört med om påståendena varit nyproducerade och 
icke testade.  

 
4.2.3 Procedur 
Inledningsvis utformades en testenkät som skickades ut till en grupp N=20 som genererade i 
N=16 svar. Respondenterna ombads ge åsikter och kommentarer på oklarheter och eventuella 
revideringar. Genom att testa enkäten innan skarpt utskick reduceras risken för felaktigheter 
och missbedömningar och validiteten ökar (Ejvegård, 2009). Efter att testenkäten reviderats 
enligt testrespondenternas önskemål och kommentarer gavs enkäten ut skarpt till operatö-
rerna. Insamlingen av enkätsvar har genomförts genom fysiskt utlämnande till responden-
terna, som av Christensen et al. (2010) kallas för besöksenkäter. Att fysiskt besöka responden-
ten och överlämna enkäten minimerar risken för långa svarstider och uteblivande enkätsvar. 
Besöksenkäter är att föredra då respondenten kan ha en direkt kommunikation med enkätför-
fattaren om frågor och oklarheter uppkommer (Denscombe, 2009).  
 
För att fastställa reliabiliteten på testenkäten och den skarpa enkäten utfördes en reliabilitetsa-
nalys där Cronbach’s alfa togs fram. Cronbach’s alfa ger ett värde på hur väl svarsskalorna 
hänger ihop med varandra och huruvida de ger svar på samma sak. Det är rekommenderat att 
nå ett värde på Cronbach’s alfa på 0,7 eller högre för att hålla en god reliabilitet (Pallant, 
2016).  
 
  Testenkät   Skarp enkät   

Enkätindex 
Cronbach's 
alfa 

Antal påstå-
ende 

Cronbach's 
alfa 

Antal påstå-
ende 

Rutinsökande beteende .861 5 .546 5 
Kognitiv stelhet .374 4 .296 4 
Känslomässig reaktion .892 4 .614 4 
Korttidsfokus .790 4 .665 4 
Tot. Motstånd till föränd-
ring .922 17 .787 17 
Energimedvetet beteende .915 7 .682 7 

Tabell 4.1 Cronbach’s alfa för samtliga enkätindex för testenkät och för skarp enkät 
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Cronbach’s alfa är högre för testenkäten än för den skarpt utskickade enkäten. För att anses ha 
en reliabel enkät krävs ett Cronbach’s alfa på 0,7 eller högre. På testenkäten har totalindexet 
för ”Totalt motstånd till förändring” ett Cronbach’s alfa på 0,922 medan den skarpa enkäten 
har ett värde på 0,787. På testenkäten har totalindexet för ”Energimedvetet beteende” ett 
Cronbach’s alfa på 0,915 medan den skarpa enkäten har ett värde på 0,682. Testenkäten ham-
nar klart över gränsen på alfa = 0,7 och den skarpa enkäten når med en avrundning upp till 
0,7.  
 
4.3 Fältexperiment 
Då studien baseras på att implementera ett fenomen i den faktiska miljön och därefter mäta 
om det leder till en förändring så lämpar sig metodvalet fältexperiment. Vid undersökningar 
av experimentell karaktär ligger grunden i att arbeta i verklig miljö med ett antal variabler. 
Vanligt förekommande är att ha beroende och oberoende variabler inkluderade genom experi-
mentet. De variabler som är oberoende manipuleras under experimentet medan den beroende 
variabeln är fast och visar på experimentets effekt. Detta innebär att människor utsätts för 
olika kombinationer av oberoende variabler där den beroende variabeln visar resultatet (Patel 
& Tebelius, 1999). För att påvisa förändringar utses en kontrollgrupp som inte utsätts för nå-
gon oberoende variabel utan enbart av den beroende.  
 
4.3.1 Urval 
Innan fältexperimentet kunde äga rum gjordes vissa observationer och rundvandringar i pro-
duktionsmiljön, vilket genererade i att pappersmaskin 1 och pappersmaskin 2 ansågs bäst läm-
pade att utsättas för ett fältexperiment. Pappersmaskinerna består av fem skift per maskin där 
skiftgrupperna valdes ut och genererade i 10 undergrupper. De 10 grupperna kategoriserade i 
sin tur till tre olika experimentgrupper som utsattes för Framing, Feedback och Kontrollgrupp, 
detta för att erhålla ett så stort N-värde som möjligt och därigenom skapa en mindre spridning 
av medelvärde och få ett mer säkert resultat. Då fältexperimentet går ut på att undersöka de 
anställdas energikonsumtion på pappersmaskinerna på Stora Enso innebär detta att urvalet är 
förutbestämt.  
 
Antal experimentgrupper N=3 grupper. 
 
Experimentgrupp Framing N=11 personer  
 
Experimentgrupp Feedback N=12 personer  
 
Experimentgrupp Kontrollgrupp N=8 personer  
 



26 
 

 
Figur 4.1 Fördelning av manipulation bland skiftgrupperna. Benämningarna Pappers-
maskin 1 och 2 är slumpade och ersatta med Pappersmaskin A och B. Skiftlag A-E är 
slumpade och ersatta med benämningarna X-Ä för att bevara anonymitet bland de an-
ställda.  

 
4.3.2 Material 
Tack vare tillgång till programvara, intranät och affärssystem kunde samtliga interna datain-
samlingar göras på egen hand. Insamlingen av rådata grundar sig i att ta fram hur de olika ex-
perimentgruppernas energikonsumtion sett ut över tid. Energikonsumtionsdata har tagits fram 
för perioden april 2016 till april 2017. Den insamlade data är objektiv då den hämtats upp av 
utplacerade mätare i produktionen som därefter hämtas från ett energiövervakningsprogram. 
Denna data är av kvantitativ karaktär vilket motiveras av att den är mätbar i siffror och under 
kontrollerade mätningar (Ghauri & Gronhaug, 2010). Energidata samlades in och ställdes upp 
med följande parametrar: 

- specifik total energikonsumtion per producerat ton,  
- kostnad per producerat ton,  
- mängd el per producerat ton,  
- mängd ånga per producerat ton  
- kostnaderna per producerat ton per mängd ånga eller el.  

 
Enligt Hinnfors och Ekengren (2006) är data hämtade ur affärssystem och andra interna pro-
gram ofta komplex vilket medför ett behov av att förenkla och omarbeta den data som samlats 
in för att erhålla en så god användarvänlighet som möjligt. Detta har tagits hänsyn till genom 
att parametrar som mängd kemikalier och fiber tagits bort då arbetet är avgränsat till enbart 
energikonsumtion och dess kostnader. Energikonsumtionsdata användes därefter för att jäm-
föra utfallet från experimentet med den energi som förbrukats från 3–23 april 2016.  
 
4.3.2.1 Framing 
Beräkningar på kostnader och vad förändrad energikonsumtion kan medföra för besparingar 
utfördes och utgjorde grunden för de informationsmeddelande som skickades ut till experi-
mentgruppen som utsattes för Framing. De som utsattes för Framing Vinst fick meddelanden 
som betonade vilka vinster ett visst agerande kan medföra. De som utsattes för Framing För-
lust fick meddelande som betonade vilka förluster ett visst agerande kan medföra. Samtliga 
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meddelanden med Framing nådde de anställda via ett email till varje individ inför ett kom-
mande arbetspass. Meddelandena med vinster var formaterade som en bild med gröna toner 
som är av positiv karaktär medan förlustmeddelandena är formaterade som en bild med röda 
toner vilket visar på en negativ karaktär, detta för att styrka budskapet extra.  
 
Meddelandena med Feedback och Framing har likt Behavioural Insights and Public Policy 
(2017) skapats med fokus på vilka kostnader i form av vinster och förluster ett förändrat bete-
ende kan medföra. Individer tenderar likt Bandwagoneffekten att tycka och känna som mer-
parten runt omkring (Colman, 2001). Detta faktum utnyttjades också vid utformandet av Nud-
ging då vissa meddelande gav information om hur de anställda låg till i konsumtion jämfört 
med andra skift. Detta anses trigga sociala normer som i sin tur ökar chansen att individerna 
förändrar sitt beteende till att bli mer likt bästa praxis.  
  
4.3.2.2 Feedback  
För att skapa de meddelande som grupperna som utsattes för Feedback skulle få gjorde beräk-
ningar och avläsningar i realtid från aktuellt arbetspass. Denna energidata bedömdes och jäm-
fördes med tidigare historikdata och ett meddelande skickades ut. De som utsattes för Feed-
back via SMS erhöll ett sms ca 30 minuter innan arbetspasset var slut och den grupp som ut-
sattes för Feedback via email erhöll ett email strax efter avslutat arbetspass.   
 
4.3.2.3 Kontrollgrupp 
De som utsågs vara kontrollgrupper krävde inga förberedelser.  
 
4.3.3 Procedur 
Under perioden 3–23 april skickades Framing- och Feedbackmeddelande ut till de olika expe-
rimentgrupperna Framing och Feedback, se Appendix D för exempel på meddelandeutskick.  
 
4.3.3.1 Framing 
Framing Vinst 
Skift Å på de båda pappersmaskinerna utsattes för nudgingmetoden Framing Vinst vilket in-
nebär en inramning av information med inriktning på vilka vinster som kan erhållas vid mins-
kad energikonsumtionen. De grupper som utsattes för inramning av information med inrikt-
ning på vilka vinster som kan fås fick email inför vartannat kommande arbetspass. Dessa 
meddelande inkluderade bland annat informationsmeddelande där specifik kostnadsinformat-
ion ramades in för att öka förståelsen för vilka konsekvenser som kan medföras.  
 
Framing förlust 
Skift Ä på de båda pappersmaskinerna utsattes för nudgingmetoden Framing Förlust vilket in-
nebär en inramning av information med inriktning på vilka förluster som kan erhållas vid 
ökad energikonsumtionen. De grupper som utsattes för inramning av information med inrikt-
ning på vilka förluster som kan fås fick email inför vartannat kommande arbetspass. Dessa 
meddelande inkluderade bland annat informationsmeddelande där specifik kostnadsinformat-
ion ramades in för att öka förståelsen för vilka konsekvenser som kan medföras. 
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4.3.3.2 Feedback 
Feedback email 
Skiftlag Y på de båda pappersmaskinerna utsattes för nudgingmetoden Feedback via email. 
Detta innebar att skiftlaget efter vartannat avslutat arbetspass erhöll återkoppling gällande 
energikonsumtionen under arbetspasset som passerat.  De grupper som utsattes för återkopp-
ling av energikonsumtion via email fick efter avslutat arbetspass ett mail där kommentarer om 
hur energiförbrukningen under arbetspasset låg till i förhållande till tidigare förbrukning 
skickades ut. Dessa meddelande kunde exempelvis innehålla kommentarer om hur de låg till i 
energiförbrukning just nu jämfört med historisk produktion. 
 
Feedback SMS 
Skiftlag Z på en av pappersmaskinerna utsattes för nudgingmetoden Feedback via SMS. Även 
detta innebar att skiftlaget precis innan avslutat arbetspass erhöll återkoppling gällande ener-
gikonsumtionen under arbetspasset som var. Då utskick på SMS kan anses strida emot frihet 
och moral gjordes personliga besök till operatörerna där frågor kring hur de ställde sig till såd-
ana utskick ställdes. Då viss motsättning till att få utskick efter arbetstid till privat mobil vi-
sade sig medförde detta att Sms:en därför skickades ut strax innan arbetspasset var avslutat 
och enbart till en delgrupp. 
 
4.3.3.3 Kontrollgrupp 
Skiftlag X på båda pappersmaskinerna och skiftlag Z på en av maskinerna är kontrollgrupper 
och utsätts inte för någon manipulation.  
 
4.4 Operationalisering 
Enkätdata och energikonsumtionsdata sammanställdes i SPSS där variabler och index skapa-
des. De index och variabler som användes för analyserna för att nå resultatet beskrivs nedan.  
 
4.4.1 Enkät 
Enkäten grundar sig i enbart slutna frågor, vilket innebär att samtliga svar ges genom att svara 
med ett kryss på det svarsalternativ respondenterna anser stämma överens. Denscombe (2009) 
beskriver användningen av slutna frågor som en viktig del i att öka validitet och reliabilitet. 
Genom öppna frågor kan respondenterna tappa fokus och eventuellt svara mindre tillitsfullt 
vilket vid senare analyser skulle medfört begränsningar gällande hur valida och reliabla sva-
ren är.  
 
Kontrollvariabler  
Enkäten består av flertalet kontrollvariabler såsom kön, ålder, skiftlag, maskintillhörighet, an-
tal år som anställd samt högsta avslutade utbildning. Samtliga variabler placerades i början av 
enkäten för att ge respondenten en mer lättsam start av enkätbesvarandet. Kontrollvariablerna 
användes för att kategorisera de index som besvarades senare i enkäten. Nedan nämns samt-
liga enkätindex och vad de behandlar.  
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Enkätindex 
Variabeln Motstånd till förändring baseras på samtliga svar från respondenterna på påståen-
dena nummer 1–17 i enkäten. Variabeln är beräknad som summan av samtliga svar på likert-
skalan dividerat med antal påstående för att få fram ett medelvärde. Att ha 17 påstående som 
mäter just motstånd till förändring på olika vis ökar validiteten och säkerheten i resultatet.  
 
Variabeln Kognitiv stelhet baseras på svaren på påståendena nummer 3, 7, 14 och 17. Påstå-
ende 14 är spegelvänd i enkäten vilket medför att detta påstående kodats om. Variabeln beräk-
nas fram genom att summera samtliga svar på påståendena dividerat med antal påstående.  
 
Variabeln Rutinsökande beteende baseras på svaren på påståendena nummer 1, 2, 4, 6 och 9 i 
enkäten. Påstående nummer 1 är spegelvänd i enkäten vilket medför att detta påstående kodats 
om. Variabeln beräknas fram genom att summera samtliga svar på påståendena dividerat med 
antal påstående.  
 
Variabeln Känslomässig reaktion baseras på svaren på påståendena nummer 8, 10, 11 och 12 i 
enkäten. Variabeln beräknas fram genom att summera samtliga svar på påståendena dividerat 
med antal påstående.  
 
Variabeln Korttidsfokus baseras på svaren på påståendena 5, 13, 15 och 16 i enkäten. Varia-
beln beräknas fram genom att summera samtliga svar på påståendena dividerat med antal på-
stående.  
 
Variabeln Energimedvetet beteende baseras på svaren på påståendena 18–24 i enkäten. Varia-
beln beräknas fram genom att summera samtliga svar på påståendena dividerat med antal på-
stående.  
 
4.4.2 Experiment 
Experimentet går ut på att de anställda utsätts för olika kombinationer av oberoende variabler 
där den beroende variabeln visar resultatet. Den beroende variabeln är energikonsumtionen 
under arbetspassets gång för perioden 3–23 april 2017 medan de oberoende variablerna är vil-
ken nudgingmanipulation de anställda utsatts för.  
 
Variabeln Utfall 2016 fungerar som baslinje och beräknades fram genom att energidata från 
perioden 3–23 april 2016 togs fram. Data kategoriseras även in i vilken experimentgrupp re-
spektive energidata befann sig inom.  
 
Den beroende variabeln Utfall 2017 beräknades fram genom att energidata från perioden 3–23 
april 2017 togs fram. Data kategoriserades även in i vilken experimentgrupp respektive ener-
gidata befann sig inom.  
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Den oberoende variabeln Experimentgrupp baseras på de tre grupperna 1=Framing, 2=Feed-
back och 3=Kontrollgrupp. Variabeln Experimentgrupp kategoriserar upp energikonsumt-
ionen samt enkätpåståendena för att därefter kunna utföra analyser för respektive experiment-
grupp.  
 
4.5 Analysmetoder 
För att ta fram medelvärden på energikonsumtionen för de olika experimentgrupperna samt 
för att se skillnader mellan dem genomfördes medelvärdesanalyser och envägs variansanalys 
ANOVOR. Envägs variansanalys ANOVA genomfördes även för att jämföra de olika experi-
mentgrupperna inom variablerna Energimedvetet beteende och totalt Motstånd till förändring 
samt dess underkategorier. För att ta fram vilka samband som finns mellan olika variabler 
bland utfallet av experimentet och hur experimentgrupperna ser på Motstånd till förändring 
och Energimedvetet beteende utfördes en korrelationsanalys där en korrelationsmatris togs 
fram.  
 
4.6 Metodkonklusion  
En enkät har besvarats av de anställda på pappersmaskin 1 och 2 som behandlat indexen Mot-
stånd till förändring och Energimedvetet beteende. Därefter har ett fältexperiment ägt rum där 
de anställda delats in i experimentgrupper och utsatts för Framing, Feedback samt en kontroll-
grupp. Efter att enkäten delats ut och besvarats, att historikdata samlats in och att experiment-
perioden passerat kunde analyser av resultatet genomföras.  

RQ1: Finns det någon skillnad i energikonsumtion före och under fältexperimentet bland ex-
perimentgrupperna? – besvaras med hjälp av fältexperimentet.  
 
RQ2: Hur ser motståndet till förändringar och energimedvetet beteendet ut bland hela urvalet 
och bland experimentgrupperna Framing, Feedback och Kontrollgrupp? – besvaras med 
hjälp av enkäten.  
 
RQ3: Finns det något samband mellan utfallet av fältexperimentet, hur experimentgrupperna 
ser på förändringar och huruvida de är energimedvetna? - besvaras av enkäten i kombination 
med fältexperimentet. 
 
RQ4: Vilka besparingar kan en implementering av nudgingmetoder medföra? – besvaras med 
hjälp av fältexperimentet.  
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5 RESULTAT 
5.1 Enkätresultat - Svarsfrekvens och bortfall 
Enkäten hade totalt 31 respondenter från 9 olika grupper. Den tionde gruppen på ca 3 perso-
ner kunde inte nås vid tillfällena för enkätbesvarandena vilket dessvärre medförde att denna 
grupp fick falla bort ur analysen. Analyserna som gjorts bygger på enkätsvaren i kombination 
med det utfall som fältexperimentet har genererat.  
 
Av samtliga 31 enkäter fanns ett bortfall på totalt fyra värden som fördelades på 4 separata 
enkäter, tre värden på ålder och ett värde på antal år som anställd. Detta bortfall anses vara li-
tet vilket därför innebär att en bortfallsanalys inte genomförts. I tabellen nedan erhålls inform-
ation om respondenternas ålder och antal år de varit anställda på Stora Enso i Nymölla. Tabel-
len inkluderar också medelvärden, antal svarande (N) samt standardavvikelse (s).   
 
5.2 Utfall av energikonsumtion bland experimentgrupperna före och 
under fältexperimentet  
Följande resultat ger stöd till besvarande av RQ1: Finns det någon skillnad i energikonsumt-
ion före och under fältexperimentet bland experimentgrupperna? 
 
För att få fram hur energikonsumtionen skiljer sig från före och under fältexperimentet har av-
läsningar av energikonsumtion samt en envägs variansanalys för experimentgruppernas utfall 
utförts. För detaljerad information om energikonsumtion för perioden 3–23 april 2016 respek-
tive 2017 vänligen se Appendix E 
 
  N Medelvärde SD Sig. 

3–23 april 2016     0.267 
Framing 42 1546 70   
Feedback 32 1534 63   
Kontrollgrupp 37 1559 47   
Hela urvalet 111 1547 61   
    

   
3–23 april 2017   

 0.076 
Framing 52 1673 144   
Feedback 29 1637 130   
Kontrollgrupp 30 1719 136   
Hela urvalet 111 1676 140   

Tabell 5.1 Medelvärde för antal kWh per ton för perioden 3–23 april 2016 respektive 3–
23 april 2017. 

Variansanalysen genomfördes för att undersöka vilken effekt fältexperimentet hade på energi-
konsumtionen. Energikonsumtionen för 3–23 april 2016 respektive 3–23 april 2017 delades 
upp i experimentgrupperna Framing, Feedback och Kontrollgrupp.  
 
För perioden 3–23 april 2016 finns totalt N=111 mätpunkter fördelat på de tre grupperna 
Framing, Feedback och Kontrollgrupp och samma antal mätpunkter N=111 för experimentpe-
rioden 3–23 april 2017. Fördelningen av N inom experimentgrupperna för 2016 respektive 
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2017 skiljer sig med N=42 respektive N=52, N=32 respektive N=29 samt N=37 respektive 
N=30. Tabell 5.1 visar att de som utsatts för Framing har en ökad energikonsumtion på 127 
kWh/ton och de som utsatts för Feedback har en ökad energikonsumtion på 103 kWh/ton. 
Kontrollgruppen har en ökad energikonsumtion på 160 kWh/ton i genomsnitt.  
 
Signifikansvärdet mellan grupperna för 3–23 april 2016 är sig.=0,267 vilket medför att grup-
perna Framing (M=1546; SD=70), Feedback (M=1534; SD=63) och Kontrollgruppen 
(M=1559; SD=47) inte befinner sig under nivån p <.05. Detta innebär att det inte finns någon 
signifikant skillnad mellan grupperna.  
 
Signifikansvärdet mellan grupperna för 3 – 23 april 2017 är sig.=0,076 vilket medför att grup-
perna Framing (M=1643; SD=144), Feedback (M=1637; SD=130) och Kontrollgruppen 
(M=1719; SD=136) befinner sig precis ovanför nivån p <.05. Detta innebär att det inte finns 
någon signifikant skillnad mellan grupperna på denna nivå. Om signifikansnivån legat på p 
<.1 istället för p <.05 hade fältexperimentet medfört en signifikant skillnad mellan grupperna 
då sig.=0,076 för experimentgrupperna.   
 
5.3 Redovisning av enkätindex 
Följande resultat ger stöd till besvarande av RQ2: Hur ser motståndet till förändringar och 
energimedvetet beteendet ut bland hela urvalet och bland experimentgrupperna Framing, 
Feedback och Kontrollgrupp?  
 
För att undersöka skillnader mellan flera grupper är en envägs variansanalys, även kallat 
ANOVA, lämplig att utföra. Genom detta test kan samtliga experimentgrupper jämföras gäl-
lande Energimedvetet beteende och totalt Motstånd till förändring.  
 
Indexet Motstånd till förändring och dess delindex samt Energimedvetet beteende ställs in 
som beroende variabler medan den oberoende variabeln är Fältexperimentgrupp som är upp-
delad i de olika undergrupperna Framing, Feedback och Kontrollgrupp.  
 

 
Tabell 1.2 Deskriptiv statistik för samtliga index ur enkäten 



33 
 

Ett M=7 för Motstånd till förändring och dess fyra delindex innebär största möjliga motstånd 
medan ett M=7 för Energimedvetet beteende innebär högst energimedvetenhet. Att föredra är 
ett M=1 för Motstånd till förändring och dess fyra delindex samt ett M=7 för Energimedvetet 
beteende. Då enkätens svarsskala är en 7-gradig likertskala innebär detta att M=4 är ett ne-
utralt svar på påståendena.  
 
5.3.1 Alla respondenter 
Samtliga respondenter, N=31, har ett M=3,5 för Motstånd till förändring och ett M=3,9 för 
Energimedvetet beteende. Samtliga respondenter ligger 0,5 under den neutrala punkten M=4 
för Motstånd till förändring vilket innebär att gruppen befinner sig på den mindre förändrings-
motständige skalhalvan. Gällande medelvärdet för Energimedvetet beteende M=3,9 är grup-
pen endast 0,1 ifrån den neutrala punkten M=4 för Energimedvetet beteende vilket innebär att 
gruppen befinner sig på den skalhalva som är mindre energimedveten.  
 
5.3.2 Framing 
Respondenterna som utsattes för Framing, N=11, har ett M=3.5 för Motstånd till förändring 
och ett M=4.2 för Energimedvetet beteende. Detta innebär att gruppen håller sig på den 
mindre förändringsbenägna sidan av svarsskalan med endast 0,5 ifrån neutralitet. Gruppen 
finner sig också vara 0,2 över neutralitet för Energimedvetet beteende vilket innebär att de be-
finner sig på den mer energimedvetna delen av skalan.  
 
5.3.3 Feedback 
De respondenter som utsattes för Feedback, N=12, har ett M=3,6 för Motstånd till förändring 
och ett M=3.4 för Energimedvetet beteende. Detta innebär att gruppen befinner sig på den 
mindre förändringsbenägna sidan av svarsskalan med endast 0,4 under neutralitet. Gruppen 
befinner sig 0,6 under neutralitet för Energimedvetet beteende vilket innebär att de befinner 
sig på den mindre energimedvetna delen av skalan.  
 
5.3.4 Kontrollgrupp 
De respondenter som inte utsattes för någon manipulation, Kontrollgruppen, har ett M=3.4 för 
Motstånd till förändring och ett M=4.1 för Energimedvetet beteende. Detta innebär att grup-
pen befinner sig på den mindre förändringsbenägna sidan av svarsskalan med endast 0,6 un-
der neutralitet. Gruppen finner sig också vara 0,1 över neutralitet för energimedvetet beteende 
vilket innebär att de befinner sig på den mer energimedvetna sidan i skalan.  
 
5.3.5 Sammanställning 
Samtliga grupper befinner sig på den mindre förändringsmotständiga sidan när indexen Rutin-
sökande beteende, Kognitiv stelhet, Känslomässig reaktion och Korttidsfokus sluts samman.  
Grupperna Alla respondenter och Feedback befinner sig på den mindre energimedvetna hal-
van i svarsskalan och grupperna Framing och Kontrollgrupp befinner sig på den mer energi-
medvetna halvan.  
 
Vid jämförelse mellan hela respondentgruppen gentemot de tre experimentgrupperna 
Framing, Feedback och Kontrollgrupp håller sig medelvärdena lika hur hela gruppen ser på 
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förändringar. Medelvärdet för Alla respondenter M=3.5 återspeglas väl mellan Framing, 
Feedback och kontrollgruppen med M=3,5, M=3.6 respektive M=3.4, vilket innebär en avvi-
kelse på +/- 0,1 från hur hela gruppen ser på förändringar.  
 
Gällande hur energimedvetna respondenterna är finns det större skillnader från hela respon-
dentgruppen jämfört med experimentgrupperna Framing, Feedback och Kontrollgrupp. Me-
delvärdet för Alla respondenter M=3,9 skiljer sig något mer mellan grupperna Framing, Feed-
back och kontrollgruppen med M=4,2, M=3,4 respektive M=4,1, vilket innebär en total avvi-
kelse på -0,5 till +0,3.  
 
5.4 Korrelationer mellan Utfall 2016–2017, Experimentgrupper, Mot-
stånd till förändring och Energimedvetet beteende. 
 
Följande resultat ger stöd till besvarande av RQ3: Finns det något samband mellan utfallet av 
fältexperimentet, hur experimentgrupperna ser på förändringar och huruvida de är energi-
medvetna?   
 
För att undersöka vilka samband som finns mellan olika variabler utfördes Pearsons korrelat-
ionskoefficient. Cohen (1988) rekommenderar följande korrelationsskala: 
 

 Liten korrelation r=0,1 till 0,29  
 Medium korrelation r= 0,3 till 0,49  
 Stor korrelation r=0,5 till 1.0.  

Att få ett negativt värde på korrelationskoefficienten innebär en negativ korrelation som bety-
der att ett högt värde på en variabel sammankopplas med ett lågt värde på den andra. För att 
räkna ut hur mycket variablerna som korrelerar överlappar varandra beräknas determinations-
koefficienten som ger svar på hur många procent av variansen de delar fram. Koefficienten 
räknas ut genom att kvadrera korrelationskoefficienten, r (Pallant, 2016).  
 

    
Utfall 2016 Utfall 2017 Experimentgrupp 

Motstånd 
till  

förändring 

Energimed-
vetet 

beteende 

Utfall 2016 Korr. - .159 .079 -.155 .120 
Sig. - .112 .409 .103 .211 

Utfall 2017 Korr. .159 - .111 -.215* .150 
Sig. .112 - .247 .023 .116 

Experimentgrupp Korr. .079 .111 - -.486** -.212* 
Sig. .409 .247 - .000 .020 

Motstånd till  
förändring 

Korr. -.155 -.215* -.486** - -.751** 
Sig. .103 .023 .000 - .000 

Energimedvetet 
beteende 

Korr. .120 .150 -.212* -.751** - 
Sig. .211 .116 .020 .000 - 

** p<0,001       
* p<0,05       
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Tabell 5.3 Korrelationsmatris mellan variablerna Utfall 2016, Utfall 2017, Experiment-
grupp, Motstånd till förändring och Energimedvetet beteende.  

 
5.4.1 Korrelationer rangordnade i storleksordning 
 
Motstånd till förändring – Energimedvetet beteende 
Av samtliga korrelationer är det enbart korrelationen mellan Motstånd till förändring och 
Energimedvetet beteende som når upp till en stor korrelation. Motstånd till förändring har en 
stor negativ korrelation till Energimedvetet beteende med ett r=- 0,751** som är 99% signifi-
kant.  Detta innebär att ett stort Motstånd till förändring ger ett lågt värde på skalan för Ener-
gimedvetet beteende och vice versa.  
För att ta reda på hur många procent av variansen som delas mellan de två variablerna räknas 
r2 ut (Ekvation 5.1).  
          Ekvation 5.1 

𝐹ö𝑟𝑘𝑙𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑣 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠 =  𝑟2 = 0,7512 = 0,564 = 56,4% 
56,4 % av variansen delas mellan variablerna Motstånd till förändring och Energimedvetet be-
teende. 
 
Experimentgrupp – Motstånd till förändring 
Experimentgrupp och Motstånd till förändring har en medelstor till stor negativ korrelation på 
r=-0,486**. Detta innebär att ju högre värde på experimentgrupp, upp mot kontrollgruppen, 
desto lägre är motståndet till förändring och vice versa.  
 
För att få fram hur många procent av variansen som delas mellan de två variablerna räknas r2 

ut (Ekvation 5.2).    
          Ekvation 5.2 

𝐹ö𝑟𝑘𝑙𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑣 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠 =  𝑟2 = 0,4862 = 0,236 = 23,6 % 
23,6 % av variansen delas mellan variablerna Motstånd till förändring och Energimedvetet be-
teende.  
 
Utfall 2017 – Motstånd till förändring  
Utfallet för perioden 3–23 april 2017 och Motstånd till förändring har en liten negativ korre-
lation på r=-0,215* som är signifikant på 95%-nivån. Detta innebär att ju högre motstånd till 
förändring desto lägre energikonsumtion för perioden 3–23 april 2017 och vice versa.  
  
För att få fram hur många procent av variansen som delas mellan de två variablerna räknas r2 

ut (Ekvation 5.3).   
          Ekvation 5.3 

𝐹ö𝑟𝑘𝑙𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑣 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠 =  𝑟2 = 0,2152 = 0,046 = 4,6 % 
4,6 % av variansen delas mellan variablerna Motstånd till förändring och Energimedvetet be-
teende.  
 
Experimentgrupp – Energimedvetet beteende  
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Experimentgrupp och Energimedvetet beteende har en liten negativ korrelation på r=- 0,212* 
som är signifikant på 95%-nivån. Detta innebär att ju högre upp bland experimentgrupperna 
(upp mot kontrollgrupp) men går desto lägre är energimedvetenheten och vice versa.  
 
För att få fram hur många procent av variansen som delas mellan de två variablerna räknas r2 

ut (Ekvation 5.4).    
          Ekvation 5.4 

𝐹ö𝑟𝑘𝑙𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑣 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠 =  𝑟2 = 0,2122 = 0,0449 = 4,5 % 
4,5 % av variansen delas mellan variablerna Motstånd till förändring och Energimedvetet be-
teende.  
 
Utfall 2016 – Utfall 2017 
Utfallet för perioden 3–23 april 2016 och utfallet för perioden 3–23 april 2017 har en liten po-
sitiv korrelation på r=0,159. Detta innebär att en liten ökning av energikonsumtionen för 2016 
ger en liten ökning av energikonsumtionen för 2017 och vice versa. 
  
För att få fram hur många procent av variansen som delas mellan de två variablerna räknas r2 

ut (Ekvation 5.5).   
          Ekvation 5.5 

𝐹ö𝑟𝑘𝑙𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑣 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠 =  𝑟2 = 0,1592 = 0,025 = 2,5 % 
2,5 % av variansen delas mellan variablerna Motstånd till förändring och Energimedvetet be-
teende.  
 
Utfall 2016 – Motstånd till förändring  
Utfallet för perioden 3–23 april 2016 och Motstånd till förändring har en liten negativ korre-
lation på r = -0,155. Detta innebär att en liten ökning av energikonsumtion ger ett minskat 
Motstånd till förändring och vice versa.  
 
För att få fram hur många procent av variansen som delas mellan de två variablerna räknas r2 

ut (Ekvation 5.6).  
          Ekvation 5.6 

𝐹ö𝑟𝑘𝑙𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑣 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠 =  𝑟2 = 0,1552 = 0,024 = 2,4 % 
2,4 % av variansen delas mellan variablerna Motstånd till förändring och Energimedvetet be-
teende.                 
 
Energimedvetet beteende – Utfall 2017 
Utfallet från fältexperimentet 2017 i kombination med hur energimedvetna de anställda är når 
en liten positiv korrelation på r=0,15. Detta innebär att en liten ökning av energimedvetenhet 
ger en ökning av energikonsumtionen och vice versa.  
 
För att få fram hur många procent av variansen som delas mellan de två variablerna räknas r2 

ut (Ekvation 5.7).  
          Ekvation 5.7 

𝐹ö𝑟𝑘𝑙𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑣 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠 =  𝑟2 = 0,152 = 0,0225 = 2,3 % 
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2,3 % av variansen delas mellan variablerna Motstånd till förändring och Energimedvetet be-
teende. 
 
Utfall 2016 – Energimedvetet beteende  
Utfallet för perioden 3–23 april 2016 och Energimedvetet beteende har en liten positiv korre-
lation på r=0,12. Detta innebär att ju mer energimedvetet beteende desto högre energikon-
sumtion för perioden 3–23 april 2016 och vice versa.  
  
För att få fram hur många procent av variansen som delas mellan de två variablerna räknas r2 

ut (Ekvation 5.8).          
Ekvation 5.8 

𝐹ö𝑟𝑘𝑙𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑣 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠 =  𝑟2 = 0,122 = 0,0144 = 1,4 % 
1,4 % av variansen delas mellan variablerna Motstånd till förändring och Energimedvetet be-
teende.  
 
Experimentgrupp – Utfall 2017 
I korrelationsmatrisen kan det avläsas att Experimentgrupp och Utfall 2017 har en positiv kor-
relation r=0,111, vilket kategoriseras som en liten korrelation. Detta innebär att en liten ök-
ning av experimentgrupp (går mot kontrollgrupp) ger en liten ökning på utfallet 2017 och vice 
versa. 
 
För att få fram hur många procent av variansen som delas mellan de två variablerna räknas r2 

ut (Ekvation 5.9).   
          Ekvation 5.9 

𝐹ö𝑟𝑘𝑙𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑣 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠 =  𝑟2 = 0,1112 = 0,0123 = 1,2 % 
1,2 % av variansen delas mellan variablerna Experimentgrupp och Utfall 2017. 
 
Experimentgrupp – Utfall 2016 
Korrelationen mellan Experimentgrupp och utfall 2016 är r=0,079 vilket innebär att det finns 
en korrelation som inte når upp till gränsen r=0,1 att få kallas för en liten korrelation. 
 
För att få fram hur många procent av variansen som delas mellan de två variablerna räknas r2 

ut (Ekvation 5.10).   
          Ekvation 5.10 

𝐹ö𝑟𝑘𝑙𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑣 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠 =  𝑟2 = 0,0792 = 0,006 = 0,6 % 
0,6 % av variansen delas mellan variablerna Motstånd till förändring och Energimedvetet be-
teende. 
 
5.5 Ekonomisk lönsamhet vid implementering av Nudging 
Följande resultat ger stöd till besvarande av RQ4: Vilka besparingar kan en implementering 
av nudgingmetoder medföra? 
 
En implementering av nudging kräver inga specifika investeringar mer än att en individ behö-
ver avläsa och studera energikonsumtionen vid skiftens arbetspass för att kunna ge Feedback 
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och rama in information, Framing. De besparingar som kan medföras genom en implemente-
ring av nudging beräknas nedan. 
 

 Kontrollgruppen ökade energikonsumtionen från 3–23 april 2016 till 3–23 april 2017 
med totalt 160kWh/ton i genomsnitt. 

 Gruppen som utsattes för Framing ökade energikonsumtionen från 3–23 april 2016 till 
3–23 april 2017 med totalt 127 kWh/ton i genomsnitt. 

 Gruppen som utsattes för Feedback ökade energikonsumtionen från 3–23 april 2016 
till 3–23 april 2017 med totalt 103 kWh/ton i genomsnitt. 

 
Detta innebär att Framinggruppen erhöll en mindre ökning än kontrollgruppen på 160–127= 
33 kWh per ton och Feedbackgruppen erhöll en mindre ökning än kontrollgruppen på 160–
103 =57 kWh/ton.  
 
Genomsnittlig produktion per timme 
Lägsta respektive högsta månatliga snittproduktion per timme mättes upp till 25,4 ton/timme 
respektive 32,7 ton/timme. Genom att utgå ifrån lägsta uppmätta produktion 25,4 ton/timme 
ges beräkningen större garanti. Vid beräkning antas att Stora Enso köper in den energi som 
går åt vid produktionen av papper. Kostnaden för 1 kWh antas vara 1,5kr enligt SCB:s uppgif-
ter om genomsnittskostnad för nätavgift och ett ettårigt elavtal inklusive kostnad för ener-
giskatt, moms och elcertifikat (Jämtkraft energibolag – Förnybar jämtländsk energi, 2017).  
 
Beräkning på besparing för implementering av Framing 
Om en implementering av Nudgingmetoden Framing utförs innebär detta, som tidigare be-
skrivet, en besparing på 33 kWh per ton i jämförelse med kontrollgruppens utfall.  
33 kWh till en kostnad av 1.5 kr per kWh medför följande beräkning (Ekvation 5.11). 

Ekvation 5.11 
 

𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 33 𝑘𝑊ℎ = 𝑃𝑟𝑖𝑠 1 𝑘𝑊ℎ ×𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑊ℎ = 33 ×1,5

= 49,5 𝐾𝑟 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑜𝑛 

  
Vid en antagen produktion på 25,4 ton papper per timme medför detta följande besparing (Ek-
vation 5.12).         
          Ekvation 5.12 

𝐵𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑒 = 𝑇𝑜𝑛 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑒 × 𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑜𝑛

= 25,4 × 49,5 = 1257,3 𝐾𝑟 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑒 
 
Stora Enso kan spara in följande per dygn (Ekvation 5.13).  
          Ekvation 5.13 

𝐵𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑝𝑒𝑟 𝑑𝑦𝑔𝑛 = 𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑒 × 24 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟 = 1257,3 × 24

= 30 175,2 𝐾𝑟 𝑝𝑒𝑟 𝑑𝑦𝑔𝑛 
 
Stora Enso kan spara in följande per år (Ekvation 5.14).  
          Ekvation 5.14 
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𝐵𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑝𝑒𝑟 å𝑟 = 𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑝𝑒𝑟 𝑑𝑦𝑔𝑛 𝑥 365 𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟 = 30 175,2 ×365

= 11 013 948 𝐾𝑟 

  

Beräkning på besparing för implementering av Framing 
Om en implementering av Nudgingmetoden Feedback utförs innebär detta, som tidigare be-
skrivet, en besparing på 57 kWh per ton i jämförelse med kontrollgruppens utfall.  
57 kWh till en kostnad av 1.5 kr per kWh medför följande beräkning (Ekvation 5.15). 

Ekvation 5.15 
𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 57 𝑘𝑊ℎ = 𝑃𝑟𝑖𝑠 1 𝑘𝑊ℎ × 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑊ℎ = 57 ×1,5

= 85,5 𝐾𝑟 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑜𝑛 
 
Vid en antagen produktion på 25,4 ton papper per timme medför detta följande besparing (Ek-
vation 5.16).         
          Ekvation 5.16 

𝐵𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑒 = 𝑇𝑜𝑛 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑒 × 𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑜𝑛

= 25,4 × 85,5 = 2171,7 𝐾𝑟 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑒 
 
Stora Enso kan spara in följande per dygn (Ekvation 5.17)    

Ekvation 5.17 

𝐵𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑝𝑒𝑟 𝑑𝑦𝑔𝑛 = 𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑒 × 24 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟 = 2171,7 × 24

= 52 120,8 𝐾𝑟 𝑝𝑒𝑟 𝑑𝑦𝑔𝑛 
 
Stora Enso kan spara in följande per år (Ekvation 5.18)     

Ekvation 5.18 

𝐵𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑝𝑒𝑟 å𝑟 = 𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑝𝑒𝑟 𝑑𝑦𝑔𝑛 𝑥 365 𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟 = 52 120,8 ×365

= 19 024 092 𝐾𝑟 𝑝𝑒𝑟 å𝑟 

 
Att investera i en implementering av Nudging av samma karaktär som i denna rapport innebär 
endast en investering i att anställda en individ för genomförande av utskick. En individ behö-
ver utföra realtidsuppföljningar på de anställdas energikonsumtion och beräkna besparing och 
förluster samt ge information och feedback. Kostnadsmässigt innebär denna implementering 
enbart en årslön för en anställd vilket kan skattas mellan 300 000 till 400 000 kr per år.  
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6 DISKUSSION 
Kapitlet nedan börjar med diskussion om resultatet och de olika forskningsfrågorna besvaras. 
Därefter följer en diskussion om metoderna enkät och fältexperiment och avslutningsvis dis-
kuteras studien mot teorin.  
 
RQ1: Finns det någon skillnad i energikonsumtion före och under 
fältexperimentet bland experimentgrupperna? 
Det finns skillnader i energikonsumtionen vid jämförelse mellan perioderna innan experimen-
tet 3–23 april 2016 och under experimentet 3–23 april 2017.  

Gällande den genomsnittliga energikonsumtionen per timme under de två perioderna 3–23 
april 2016 och 3–23 april 2017 förväntades en minskad konsumtion under implementeringen 
av fältexperimentet. Det är dock överlag ett högre energikonsumtion under experimentperi-
oden bland grupperna jämfört med 3–23 april 2016, vilket skulle kunna bero på förändrade 
produktkvalitéer med nya krav eller liknande. Ingen av grupperna har därför nått en minskad 
energikonsumtion per timme i jämförelse med historikvärdena för 3–23 april 2016. Det kan 
däremot tydligt avläsas att de som utsatts för manipulation i form av Feedback har den minsta 
ökningen av energikonsumtion bland samtliga grupper.  
 
Tabell 5.1 visar att de grupper som utsatts för en manipulation av Framing och Feedback har 
en mindre ökning än vad kontrollgruppen har. Detta bevisar att nudgingimplementeringen har 
påverkar energikonsumtionen. Fältexperimentets sanningsenlighet kan dock vara svår att be-
visa. Det kan finnas yttre faktorer som på experimentnivå inte kan påverkas som att de an-
ställda exempelvis sovit dåligt och inte är alerta på arbetet. Att fältexperimentet inte gav större 
utfall än vad som erhölls skulle också kunna bero på att operatörerna inte kan påverka sin 
energikonsumtion vid alla önskvärda tillfällen, till exempel beroende på vilka produkter som 
produceras då vissa kräver mer energi än andra. Produktionen är komplex med otroligt många 
krav vilket kan medföra att operatörerna inte kan påverka energikonsumtionen i arbetet i den 
mån de önskar och att fältexperimentutfallet inte når en signifikant förändring. En förutsätt-
ning för att en nudge blir lyckad är att det finns en god valarkitektur tillgänglig som låter indi-
viden välja vilka beslut som ska tas (Thaler & Sunstein, 2008). Tydlig information och åter-
koppling har givits ut men risker finns att valarkitekturen inte uppfyller de krav som önskas, 
vilket jag tror till viss del kan vara orsaken till att utfallet inte blev större. En stor svårighet 
med nudging i industrimiljö är som tidigare nämnt den komplexitet som finns och de svårig-
heter att göra större påverkan som anställd.  

Innan grupperna manipulerats med nudging förväntades en likvärdig energikonsumtion mel-
lan de olika grupperna Framing, Feedback och Kontrollgrupp. Då grupperna vid denna tid-
punkt ännu inte utsatts för något fältexperiment borde det inte finnas några signifikanta skill-
nader mellan grupperna vilket bevisades i signifikansvärdet som är större än sig.=0,05. Målet 
med fältexperimentet är att skapa en förändrad energikonsumtion, helst en minskning, vilket 
innebär att det är önskvärt med en större skillnad mellan grupperna under experimentperi-
oden. Perioden under 2016 har ett högre signifikansvärde sig.=0,267 vilket tyder på lägre sig-
nifikanta skillnader bland grupperna än för perioden under april 2017. Det viktiga resultatet i 
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detta fall är att det finns större skillnader och spridningar mellan grupperna under perioden 3–
23 april 2017 än för samma period 2016, detta innebär att fältexperimentet ger en effekt. Om 
signifikansnivån legat på sig.= 0,1 istället för sig.= 0.05 hade skillnaderna mellan grupperna 
för 3–23 april 2017 varit klart signifikanta.  

Tu och Soman (2014) påpekar vikten av att få informationen vid rätt tidpunkt och att individer 
har större mottaglighet av information innan en händelse äger rum. De grupper som utsattes 
för Framing erhöll information innan arbetspasset påbörjades medan de som erhöll Feedback 
fick återkopplingen efter arbetspasset var genomfört. Detta indikerar att de som utsattes för 
Framing därför borde få större effekt av fältexperimentet än vad de som fick Feedback nådde 
upp till. Framinggruppen ökade energikonsumtionen med 127 kWh/ton och Feedbackgruppen 
med 103 kWh/ton vilket tyder på att denna teori inte stämmer överens med utfallet i fältexpe-
rimentet då gruppen som manipulerades med Framing hade en större ökning av energikon-
sumtion per ton än gruppen som manipulerades med Feedback. John, et al. (2013) förklarar att 
mängden information påverkar utfallet och att för mycket information kan innebära negativi-
tet och passivitet. Detta kan vara en faktor till att Framinggruppen fick sämre resultat än Feed-
backgruppen. Till en början var målet att nudgingmanipulationen skulle göras i samband med 
varje arbetspass per grupp under perioden 3–23 april 2017. Efter att åsikter från operatörerna 
framförts fick detta ändras till att istället lämna ut meddelande vid vartannat arbetspass, detta 
för att minska risken för passivitet. Om operatörerna hade manipulerats i samband med varje 
arbetspass hade detta kunnat medföra förändrade skillnader mellan grupperna före och under 
fältexperimentet. Detsamma gäller för hur informationen ramats in. Framinggruppernas in-
formation ramades in med vinster respektive förluster i fokus vilket går i enlighet med vad 
Ganzach och Karsahi (1995) nämner i artikeln Message framing and buying behavior: A field 
experiment. Om inramningen av information inte tagit hänsyn till vinster och förluster borde 
utfallet från fältexperimentet enligt teorin blivit mindre, om än oförändrat. 
 
Sammanfattat svar på RQ1 

För att sammanfatta och besvara RQ1 så kunde en skillnad i energikonsumtion beräknas fram 
jämfört med före och under fältexperimentet. Under fältexperimentet mättes en lägre ökning 
av energikonsumtion upp från grupperna som manipulerades med Framing och Feedback och 
en högre ökning hos kontrollgruppen, detta tyder på att fältexperimentet gav effekt.  

 
RQ2: Hur ser motståndet till förändringar och energimedvetet beteendet ut 
bland hela urvalet och bland experimentgrupperna Framing, Feedback och 
Kontrollgrupp?  
 
Individer har likt (Carrico & Riemer, 2011) beskriver inga incitament att förbättra sig själv för 
företagets bästa. Detta i kombination med att människan är bekväm och måste utsättas för 
nudgar som inte kräver någon ansträngning eller förlust (Hall, 2013; Sunstein & Reisch, 
2014) borde medföra att det finns ett Motstånd till förändringar.  
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Alla respondenter N=31 har ett medelvärde M=3,5 för indexet Motstånd till förändring vilket 
är ett förväntat och bra resultat. Det finns en standardavvikelse på 0,66 vilket kan öka medel-
värdet något till att gå mot neutralitet M=4. Att hela gruppen håller sig på den lägre halvan av 
likertskalan med medelvärde M=4 eller lägre tyder på att de anställda är en tacksam grupp att 
utsätta förändringar på, vilket är positivt ur lönsamhetssynpunkt. För att bevara sin starka 
marknadsposition krävs att Stora Enso följer utvecklingen och är redo för förändringar som 
måste utföras, vilket till stor del underlättas av ett M=4 eller lägre för de anställda.  
 
Urvalet för enkäten är enbart N=31 personer vilket medför att det finns svårigheter att genera-
lisera och att få klara resultat. Ju större urval desto mindre blir spridningen av medelvärden 
vilket medför att det borde finnas större variationer mellan grupperna Framing N=11, Feed-
back N=12 och Kontrollgrupperna N=8 i jämförelse med hela urvalet som i förhållande till 
delgrupperna är en större grupp. Enligt tabell 5.3 finns det inga marginella skillnader mellan 
delgrupperna och den stora urvalsgruppen inom indexet Motstånd till förändring. Detta kan 
bero på att det är ett så pass litet urval att en grupp på N=8–12 respektive N=31 personer där-
för inte ger någon större skillnad i jämförelse om en grupp på N=8–12 respektive N=100 per-
soner jämförts.  
 
För att Stora Enso ska nå en hållbar och framgångsrik framtid behöver de ständigt förbättra 
organisationen inom energikonsumtion- och hållbarhetsfrågor. För att detta ska ske krävs ett 
engagemang från samtliga nivåer i organisationen där de anställda på fabriksgolvet kan ha 
stor påverkan. Hur energimedvetna de anställda anser sig vara borde återspegla deras ambit-
ioner även på arbetet. Hela urvalsgruppen N=31 erhöll ett M=3,9 för indexet Energimedvetet 
beteende vilket är ett rimligt värde men dock något sämre än värdet på Motstånd till föränd-
ring. Ett medelvärde under M=4 innebär att de anställda befinner sig på den mindre energi-
medvetna halvan på skalan. Det faktum att de anställda befinner sig på den mindre energi-
medvetna halvan kan antas ha en negativ påverkan på utfallet ur fältexperimentet. Indexet 
Energimedvetet beteende har en större spridning mellan de olika fältexperimentgrupperna vil-
ket kan bero på indexet inte hanterar fullt lika många påståenden vilket därigenom medför 
större skillnader mellan medelvärdena och mindre säkra resultat. Detta i sin tur kan medföra 
att resultatet för Motstånd till förändring är säkrare än vad resultatet för Energimedvetet bete-
ende är.   
 
Vid en analys av största Motstånd till förändring i kombination med minst Energimedvetet be-
teende borde den grupp som uppfyller dessa faktorer också få den största ökningen i fältexpe-
rimentet och därmed det minst önskvärda resultatet. Gruppen som manipulerades med Feed-
back hade störst Motstånd till förändring med ett medelvärde M=3,6 och minst energimed-
vetet beteende med ett medelvärde M=3.4 av samtliga grupper vilket innebär att denna grupp 
borde få det minst önskvärda utfallet i fältexperimentet. Denna förväntan stämmer inte över-
ens med hur fältexperimentet gick till i praktiken då gruppen som erhöll Feedback var den 
grupp som fick bäst utfall i fältexperimentet, innebärande den lägsta ökningen av energikon-
sumtion, vilket inte förväntades enligt enkäten.  
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Det finns tydliga skillnader mellan grupperna. Det vore därför lämpligt att dra nytta av dessa 
skillnader och bemöta grupperna olika. De som är mest energimedvetna behöver nödvändigt-
vis inte samma nudgar som de mindre energimedvetna vilket skapar ett behov av att rama in 
informationen tydligare för de grupper som inte når upp till samma nivå av energimedveten-
het. Detsamma gäller för de som har större motstånd till förändring. För de mer förändrings-
motständiga grupperna vore det optimalt om deras nudgar inte är lika uppenbara så att föränd-
ringen smyger på. Om förändringen sker anpassat till förändringsbenägenhet så är chansen 
större att de anställda går ifrån den psykologiska diskonteringen och beter sig mer rationellt 
och nyttomaximerande utan att det strider mot deras tankar och känslor.  
 
Sammanfattat svar på RQ2 
Minst motstånd till förändring har kontrollgruppen (M=3,4), och därefter kommer alla respon-
denter och Framinggruppen (M=3,5). Högst motstånd till förändring har gruppen som utsattes 
för Feedback (M=3,6). Hela urvalet är mer förändringsvilliga än förändringsmotständiga. 
Gruppen som utsattes för Framing var enligt enkäten mest energimedvetna (M=4,2) och där-
efter kommer kontrollgruppen (M=4,1). Nästa grupp i ordningen är Alla respondenter 
(M=3,9) och minst energimedveten är gruppen som fått Feedback (M=3,4). Det energimed-
vetna beteendet har en större spridning bland experimentgrupperna där Framing och Kontroll-
gruppen anses vara energimedvetna medan Alla respondenter och Feedback befinner sig på 
den mindre energimedvetna halvan i skalan.  
 
RQ3: Finns det något samband mellan utfallet av fältexperimentet, hur ex-
perimentgrupperna ser på förändringar och huruvida de är energimed-
vetna? 
Nedan är samtliga samband definierade och diskuterade.  
 
Motstånd till förändring – Energimedvetet beteende 
En stor negativ korrelation förväntades inte mellan variablerna Motstånd till förändring och 
Energimedvetet beteende. Korrelationen indikerar att ju mer energimedveten individen är 
desto större är motståndet till förändring och vice versa. Om en individ har ett energimedvetet 
beteende och vet vad som behöver utföras för att vara energieffektiv borde detta innebära att 
individen ändrar sitt arbetssätt för att bli just mer energieffektiv.   
 
Experimentgrupp – Motstånd till förändring 
Korrelationen mellan variablerna Experimentgrupp och Motstånd till förändring är intressant 
och innebär att ju högre upp i experimentgruppordning, upp mot kontrollgruppen, desto lägre 
är motståndet till förändring och vice versa. Detta innebär att det finns potential för kontroll-
gruppen vid en eventuell framtida nudgingimplementering genom att de enklare kan ta till sig 
förändringar.  
 
Utfall 2017 – Motstånd till förändring 
Korrelationen mellan utfallet för perioden 3–23 april 2017 och Motstånd till förändring var 
inte förväntad då den innebär att ju större Motstånd till förändring hos individen desto mindre 
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kommer energikonsumtionen öka och vice versa. Om det finns ett motstånd till förändring 
borde detta medföra att den anställda inte engagerar sig i att försöka minska energikonsumt-
ionen vilket borde medföra en ökad energikonsumtion istället. Då en stor negativ korrelation 
mellan variablerna Motstånd till förändring och Energimedvetet beteende mättes fram, som 
innebar att ju större motstånd till förändring individen har desto mindre energimedveten är in-
dividen, säger emot korrelationen mellan Utfall 2017 och Motstånd till förändring.   
 
Experimentgrupp – Energimedvetet beteende  
Korrelationen innebär att ju högre gruppnummer, upp mot kontrollgruppen, desto mer energi-
medvetet beteende mäts av. Kontrollgruppen erhöll den högsta ökningen av energikonsumtion 
under experimentet men är den grupp som har näst bäst energimedvetet beteende. Att de har 
näst bäst energimedvetet beteende men fick sämst utfall i experimentet kan innebära att de 
inte får de verktyg som behövs för att stöttas igenom till ett bättre beteende på arbetet. Detta 
skulle kunna förbättras genom att kontrollgruppen också utsätts för nudging i framtiden. De 
kan behöva triggas igång för att sätta det energimedvetna beteendet i bruk.  
 
Utfall 2016 – Utfall 2017 
Då utfallet för 3–23 april 2017 är präglat av ett experiment men inte perioden för 2016 borde 
de inte finnas något samband mellan variablerna. Korrelationen är dock liten och medför att 
variablerna enbart delar 2,5% av dess varians. Den korrelation som finns kan bero på att vissa 
ökningar i konsumtionen inte kan undvikas och därmed uppkommer både under perioden för 
3–23 april 2016 respektive 2017 och oavsett om ett fältexperiment äger rum eller inte.  
 
Utfall 2016 – Motstånd till förändring  
Utfallet för 3–23 april 2016 och variabeln Motstånd till förändring har en liten korrelation vil-
ket förväntades. Då inget experiment utfördes under perioden 3–23 april 2016 kan inga större 
slutsatser om denna korrelation dras.  
 
Energimedvetet beteende – Utfall 2017 
Utfallet för fältexperimentet 2017 i kombination med hur energimedvetna de anställda är når 
en liten positiv korrelation. Detta innebär att ett ökat värde på energikonsumtion under fältex-
perimentet medför ett ökat värde av energimedvetenhet. Denna korrelation var inte förväntad 
då det går emot att Feedback och Framing ska medföra ökad kunskap och ökade insikter om 
energikonsumtion och på så vis minska energikonsumtionen. Korrelationen kan tänkas bero 
på att anställda inte har några incitament till att faktiskt minska sin energikonsumtion på arbe-
tet då det inte ger någon egen vinning. Korrelationen är dock liten och är inte signifikant på 
varken p <0,001 eller p <0,05 nivån. 
 
Utfall 2016 – Energimedvetet beteende  
Korrelationen mellan variablerna Utfall 2016 och Energimedvetet beteende är liten men indi-
kerar att ett ökad energimedvetet beteende medför en ökad energikonsumtion för perioden 3–
23 april 2016. Riktningen på korrelationen är inte förväntad då en energimedveten person 
borde generera i minskad energikonsumtion.  
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Experimentgrupp – Utfall 2017 
Då de olika grupperna utsattes för olika manipulationer borde korrelationen mellan variab-
lerna Experimentgrupp och Utfall för perioden 3–23 april 2017 vara större. Riktningen på 
korrelationen är dock förväntad genom att ju högre upp mot kontrollgruppen desto högre blir 
ökningen av energikonsumtion då kontrollgruppen inte manipulerats till en förändrad energi-
konsumtion. Målet med fältexperimentet är att erhålla en förändrad och helst minskad energi-
konsumtion vilket innebär att det vore önskvärt med en positiv korrelation mellan Experi-
mentgrupp och Utfall 2017, dvs. att ju högre värde på Experimentgrupp desto högre är värdet 
på utfallet i 2017.  
 
Experimentgrupp – Utfall 2016 
Korrelationen mellan Experimentgrupp och utfall 2016 är r=0,079 vilket innebär att inte finns 
någon korrelation men en varians på endast 0,6%. Detta speglar att skillnaderna mellan grup-
perna är större under fältexperimentet 2017 än under tidsperioden i april 2016 vilket är ett för-
väntat resultat. Då fältexperimentet anses ha en påverkan på mängden energi som används 
borde korrelationen nå upp till en starkare korrelation än r=0,111. Detta kan bero på att utfal-
let mellan respektive Experimentgrupp Framing, Feedback och kontrollgrupp inte skiljer sig 
markant, vilket inte heller förväntades.  
 
RQ4: Vilka besparingar kan en implementering av nudgingmetoder 
medföra? 
En implementering av nudging på ett producerande företag kan leda till ökad lönsamhet. Ba-
serat på utfallen i fältexperimentet fick de grupper som manipulerats en mindre ökning av 
energikonsumtion än vad kontrollgruppen fick. Detta innebär att en implementering av nud-
ging via Framing eller Feedback kan generera i besparingar för företaget. I resultatet beräkna-
des en årsbesparing vid implementering av Framing ut till 11 013 948 kronor och 19 024 092 
kronor vid en implementering av Feedback.  
 
Om realtidsupphämtade energikonsumtionsdata finns tillgängligt är det inte svårt att genom-
föra metoderna för de anställda. Fältexperimentet medförde ingen större skillnad i sitt sam-
manhang där enorma mängder energi används och flera hundra ton papper produceras per 
dygn. En liten förändring i produktionssammanhanget med enorma volymer av både produkt-
ion och energi medför däremot genom detta en stor besparing i det långa loppet. Att en bespa-
ring på 33–57 kWh per ton, baserat på kostnaden 1.5 kr per kWh, kan ge besparingar på 11–
19 miljoner är ett väl motiverat belopp för att göra en nudgingimplementering i större skala.  
 
Vid en eventuell framtida implementering i större skala kan det vara värt att ha i åtanke när på 
dygnet implementeringen ska ske. Elpriserna tenderar att vara högre under dagtid än nattetid 
vilket medför att en nudgingimplementering borde få större effekt på besparingarna om det 
implementeras under dagtid då kostnaderna pressas som mest och då priset är som högst. De 
anställda borde också vara mer alerta dagtid än nattetid vilket medför ännu större effekt vid en 
implementering dagtid jämfört med nattetid.  
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Kostnaderna för implementeringen beräknas till 300 000 till 400 000 per år vilket är vad en 
genomsnittlig årslön antas ligga på. Denna kostnad är i sammanhanget tiotals miljoner enbart 
ett par procent av den totala besparingen. Vid fortsatta besparingar kan det eventuellt vara värt 
att investera i olika enheter och digitala nudge-verktyg som ytterligare stärker gott beteende 
och förbättrar valarkitekturen. 
 
Sammanfattat svar på RQ4 
En implementering av nudging innebär en investeringskostnad på 300 000 till 400 000 kr. Im-
plementeringen av Framing kan enligt insamlade energidata generera en besparing på 11 mil-
joner på ett år. En implementering av Feedback kan enligt insamlade energidata generera en 
besparing på 19 miljoner på ett år.  
 
Hållbarhet och etiska aspekter 
Nudging som teori och praktik har sin grund i hållbarhet och att få människor att förändra be-
slutsfattandet till att gynna både en själv och samhället i stort på ett etiskt korrekt sätt. Nud-
ging brukas inom miljö- och hållbarhet vilket innebär att hållbarhetsaspekter indirekt har ta-
gits hänsyn till. Beteendeekonomi och nudging som teori grundar sig i att individer ska be-
hålla sin frihet och få tycka som den vill vilket har tagits hänsyn till i enkätstudien och fältex-
perimentet. Om de som utsätts av nudgar på något vis blir kränkta eller negativt inställda kan 
detta bero på en kommunikationsbrist eller missförstånd. Vid de missförstånd som uppstått 
vid fältstudien har samtal förts med de berörda där förklaringar redogjorts för att förtydliga 
vikten av frihetlig paternalism. Metodvalet enkät och fältexperiment skulle vid fel hantering 
kunna kränka den personliga integriteten genom exempelvis spridning av specifik individuell 
information. All information gällande de anställda är totalt anonymiserade vilket inte strider 
mot den anställdas integritet. 
 
Övrig diskussion 
Cronbach’s alfa var högre för respondenterna för testenkäten än för de som besvarade den 
skarpa enkäten. Detta kan bero på flera faktorer exempelvis att de svarande på testenkäten var 
mer alerta och la ner mer tid på varje påstående för att förstå påståendets innehåll bättre eller 
att det är olika fördelning av respondenter för de olika enkäterna. Det kan vara aktuellt att re-
spondenterna på den skarpa enkäten inte hade samma intresse för att besvara enkäten och där-
med inte gav det engagemang som krävdes. Skillnaderna i Cronbach’s alfa kan också bero på 
att respondenterna tycker enkäten innehåller för många påståenden att besvara vilket medför 
att respondenten tråkas ut. Det kan även bero på att testrespondenterna eventuellt är mer kon-
sekventa i sättet att besvara påståendena på än vad respondenterna på den skarpa enkäten var.  
 
Teorin beskriver att jämförelser mellan andra individers resultat triggar igång sociala normer 
som medför en ökad motivation till att förbättra sitt beteende (Behavioural Insights & Public 
Policy, 2017). Visst missnöje visades bland de anställda som utsattes för Framing med inrikt-
ning på vinster där informativa jämförelser bland skiften kunde förekomma. Detta tolkades till 
viss del som kritik istället för att öka motivationen till ökad förbättring. Om experimentgrup-
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perna hade informerats ytterligare hade detta missförstånd med största sannolikhet inte skap-
ats, detta går dock emot idén med nudging, att det ska ske utan att individen egentligen är 
medveten om det. 
 
Om fältexperimentet ägt rum med en arbetsledare som ansvarig tror jag att fältexperimentet 
hade fått större förändring. Då operatörerna arbetar efter arbetsledarens order kan det orsaka 
oklarheter om en utomstående utsätter de anställda för manipulation. Om fältexperimentet 
hade utförts igen hade större fokus lagts på att inkludera arbetsledarna. Vid eventuellt uppre-
pat fältexperiment vore det även önskvärt att samla in historikdata för fältexperimentperioden 
under flera år tillbaka om möjligt, detta för att ha så stor databank som möjligt att jämföra 
med för att öka styrkan i slutsatserna. Fältexperimentet hade gärna fått pågå under en längre 
period än tre veckor, även detta för att samla in så mycket data som möjligt och för att styrka 
effekten av manipulationen.  
 
Nudging är en enkel metod som bevisligen ger stora effekter. Energieffektiviseringsgapet be-
skriver att det finns skillnader mot vad som måste göras och vad som faktiskt genomförs (Gil-
lingham & Palmer, 2014; Decanio, 1993; Jaffe & Stavins, 1994). Implementeringen av nud-
ging är simpel och gör att detta energieffektiviseringsgap minskar genom att det nu genomförs 
fler effektiviseringar. Vidare hör Organisationsförändringar ihop med företagets strategi där 
ett gott ledarskap är stommen i arbetet. företagsstrategin (Burnes, 2004; Rieley och Clarkson, 
2001) Genom att ge feedback och information direkt till de anställda ute på golvet blir de an-
ställda sedda och uppskattade genom att de nu med största sannolikhet utsätts för ett bättre 
och stöttande ledarskap.  
 
Social kognitivteorin (Bandura 1986) innebär att individers beteende beror på beteendet, kog-
nitiva faktorer och miljömässiga faktorer. Hur individer beter sig beror bland annat på obser-
vationer, hur beslutsmiljön ser ut, vilka konsekvenser beteende ger. Två förutsättningar för en 
beteendeförändring är att individerna måste ha incitament och att beteendemiljön formas för 
att gynna gott beteende Perry, Barnowski & Parcel, 1990). Genom att nudga individen och ge 
individerna information om vad beteendet kan få för konsekvenser kostnadsmässigt och mil-
jömässigt likt i fältexperimentet ökar chansen att de anställda skapar incitament och vilja att 
förändra sig till företaget och miljöns bästa. Chanserna till beteendeförändring är också ökade 
då beteendemiljön förändrats där besluten tas genom att information ramats in och sänts ut till 
de anställda. På så vis främjar beslutsmiljön till goda beteenden vilket medför att nudging är 
ett lämpligt verktyg för att nå beteendeförändring via den sociala kognitivteorin. 
 
Vid teorin om planerade beteende är den viktigaste faktorn vid en beteendeförändring vilka 
intentioner individerna har vilket inkluderar individens specifika motivation (Godin & Kok, 
1995). Det kan därför vara viktigt att rikta information mot positiva tankar och intentioner 
mot beteendet för att nå ett önskvärt resultat. Vid enkäten togs information fram gällande de 
anställdas attityd till förändring och energieffektivt beteende. Det fanns överlag en god intent-
ion gällande förändringsbenägenhet vilket stöttas av Godin & Kok (1995) teori. Genom att ha 
information om de anställdas intentioner ökas chansen för att nå goda resultat vid förändrings-
arbete och beteendeförändringar. Genom att få information om de anställdas intentioner kan 



48 
 

chefer och arbetsledare använda denna information och därmed bemöta de anställda utefter 
hur engagerade de är i förändring och energimedvetenhet.  
 
Även inom den transteoretiska modellen för beteendeförändring är nudging ett lämpligt verk-
tyg. Att implementera nudging medför att den tid individen spenderar i förnekelsefasen, alltså 
då individen inte har någon intention till att förändra sig (Prochaska, Johnson & Lee, 1998), 
förkortas och chansen att individen går igenom samtliga stadie ökar. Att införa feedback och 
pedagogiskt material är fördelaktigt (Prochaska, Johnson & Lee, 1998), vilket medför att 
Nudging därför är en lämplig metod även vid den transteoretiska modellen för beteendeför-
ändring.  
 
Baserat på modellen för begränsad rationalitet anses människan ha svårt att ta in information 
samt att individer ofta har svårt att välja det alternativ som är det bästa, detta på grund av lat-
het (Kaufmann, Kaufmann & Larson, 2016). Genom att rama in information genom nudging 
ökar den anställdas förståelse för vilket alternativ som är bäst och beslutsfattandet blir därmed 
bättre och individen går mot ett mer rationellt agerande.  
 
Förlustaversionen säger att individer har svårare att acceptera förluster än vinster och att en 
förlust svider mer än vad en likvärdig vinst ger (Thaler & Sunstein, 2008). Att införa nudging 
och att rama in vinster respektive förluster går i linje med att individernas beslutsförmåga för-
enklas och individen har klarare besked om vad som är ett önskvärt beslut och inte. Då de an-
ställda inte har någon egen ekonomisk vinning i att spara in energi för företaget är incitamen-
ten till förändring låga, trots att det enligt den sociala kognitivteorin ska öka incitamenten ge-
nom att forma beslutsmiljön till det bättre. Förlustaversionen borde få mindre effekt vid nud-
gingimplementering på arbetsplatsen där en förlust inte påverkar den anställda direkt utan en-
bart företaget i sig. Att införa nudging i privata situationer där en förlust gör individen fatti-
gare av något slag borde därför ge större effekt på förlustaversionen. De anställda borde ge-
nom detta vara mindre känsliga för förluster och vinster i jämförelse med privatpersoner vil-
ket kan vara viktigt att ta hänsyn till vid en implementering av nudging.  
 
Det är viktigt att ha i åtanke att individer enligt beteendeekonomin inte alltid är konsekventa 
vid beslutsfattande (Erta et al., 2013) vilket kan medföra att de anställda riskerar att avvika 
från önskvärt beteende vid mottagande av Nudging i form av Framing och Feedback. Detta 
kan synas genom att de ena gången sänker energikonsumtion när möjlighet finns men att de 
inte nödvändigtvis gör det nästa gång eller gången efter det. Appendix E visar fördelningen av 
energikonsumtion för de olika experimentgrupperna och det kan där inte avläsas några tydliga 
samband och det går inte heller att avläsa om effekten hunnit avta under experimentperioden. 
Effekten av nudging borde dock avta då en implementering av nudging med största sannolik-
het blir en rutin i längden. Det vore intressant att studera vidare om och hur energikonsumt-
ionen ser ut efter experimentperioden eller efter en längre framtida experimentperiod. När och 
om nudging väl blivit en rutin finns det risk att de anställda går tillbaka till att bli irrationella 
och att de backar ett steg i beteendeförändringsfaserna. Detta utfall skulle kunna förhindras 
genom konstant variation av nudgar så att de anställda inte hinner vänja sig vid en specifik 
implementering.  
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Den psykologiska diskonteringen innebär att individer tenderar att fokusera på kortsiktiga 
vinster istället för långsiktiga (Frederick et al., 2002). Om de anställda på Stora Enso beter sig 
enligt denna teori innebär det att de tenderar att göra den lätta och mindre komplexa lösningen 
direkt istället för att ge sig in i en svårare problemlösning som ger bättre effekt. Detta skulle 
kunna visa sig i att de anställda enligt beteendeekonomin inte är konsekventa och då också fo-
kuserar på kortsiktiga vinster. Genom att implementera nudging ökar chansen för konsekvent 
rationellt beteende som får de anställda att tänka mer på vad den simpla och mindre effektiva 
lösningen kan orsaka och vad den större och bättre lösningen ger för mervärde jämfört med 
den mindre. Inramning av information gör det tydligt att det mindre bra beteendet ger stora 
konsekvenser vilket ökar kunskapen bland de anställda som i sin tur får dem att tänka en extra 
gång och förhoppningsvis göra rätt från början. Detta genom att valarkitekturen nu är anpas-
sad och formaterad för önskvärda beteende. Nudging medför alltså en reducering av effek-
terna från psykologisk diskontering.  
 
Till en början anses fältexperimentet och implementeringen av nudging medföra minskade 
energikonsumtioner i produktionen på Stora Enso. Implementeringen kan få ytterligare konse-
kvenser i framtiden. En optimerad energikonsumtion medför besparingar som kan medföra att 
investeringar kan göras annorlunda och förhoppningsvis gynna de anställda. De anställda er-
håller genom nudgingimplementering återkoppling och information vilket medför att de kän-
ner sig sedda och förhoppningsvis uppskattade. Genom att de känner sig sedda och uppskat-
tade kan detta leda till ökad motivation på arbetet som i sin tur kan förändra incitamenten till 
att vilja förbättra sig själv mer för företagets bästa. Detta i sin tur medför med största sanno-
likhet till bättre arbetsmiljö där de anställda trivs på jobbet. 
 
Carlsson, Kataria och Lampi (2011) och Ekardt och Wieding (2016) samt Salainé och Treich 
(2009) anser att nudging är målbilden för optimalt beteende snarare än ett verktyg. De menar 
också att nudging enbart ämnar användas som ett komplement under lagar och regleringar. 
Stora Enso i Nymölla har i dagsläget flertalet lagar och regleringar att arbeta efter samt en stor 
LEAN-satsning som pågår. Det vore därför fördelaktigt för Stora Enso att komplettera LEAN-
initiativet med en implementering av nudging för att få en skjuts i LEAN-arbetet ytterligare 
genom bättre beteende och minskad energikonsumtion.  
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7 SLUTSATSER 
 
Syftet är efter denna studie uppfyllt genom att det nu har utförts analyser kring hur de an-
ställda ser på förändringar och energianvändning. Det finns också en ökad kunskap för hur en 
implementering av nudging kan gå till i en produktionsmiljö vilket visade sig ge en förändrad 
energikonsumtion.  
 
Att kombinera en enkätstudie med ett fältexperiment medförde att fler intressanta slutsatser 
kunde dras. Enkäten visar att det finns potential bland de anställda då enkätstudien redovisar 
att respondenterna överlag är förändringsmottagliga men att de kan behöva bli mer energi-
medvetna. Fältexperimentet med en implementering av Nudging medförde en förändrad ener-
gikonsumtion och analysen och diskussionen visar att det är möjligt att införa nudging i pro-
ducerande företag. Studien visar också att det blir en skillnad i energikonsumtion innan och 
under fältexperimentet bland de olika grupperna. Då studien enligt de mätvärden som använts, 
med en antagen kostnad på 1.5 kronor per kWh, genererar i en besparing på 11–19 miljoner 
på ett år torde det ur denna aspekt finnas stort intresse för andra aktörer att ta del av resultatet. 
Implementering av nudging kan vara en simpel metod jämfört med andra förändringsmetoder 
som LEAN och Sex Sigma vilket ökar chanserna till att företag faktiskt tar sig an beteendeek-
onomiska metoder för att nå energieffektivisering. Då nudging fungerar som ett komplement 
till rådande regler och lagar vore det att föredra att Stora Enso kompletterar LEAN-satsningen 
med att utföra nudging.  

Värt att ta hänsyn till är att studien enbart mätt energikonsumtion och inte vilka hastigheter 
eller andra parametrar som är optimalt ur lönsamhets- och hållbarhetssynpunkt. Detta medför 
att resultatet kan bli annorlunda vid en eventuell framtida implementering med full parameter-
fokus. Det finns även många kringliggande faktorer som kan påverka utfallet av nudgingexpe-
rimentet vilket inte tagits hänsyn till i detta arbete. Studien bidrar dock med kunskap om hur 
en implementering av nudging kan utföras i industrimiljöer vilket ger underlag för Stora Enso 
och andra företag för vad som borde tas i åtanke vid en eventuell framtida implementering. 
Resultatet från studien är viktigt då det ännu är snålt studerat hur energieffektiviseringar kan 
nås med hjälp av nudging i produktionsmiljöer vilket medför att studien kommer bidra med 
ökade insikter och nya diskussioner. Efter att ha studerat hur de anställda tänker kring föränd-
ring och energikonsumtion är förhoppningen att företag ska dra nytta av denna information 
och göra detsamma för sin personalflotta.  
 
Avslutningsvis har detta arbete med en implementering av nudging och studie om de anställ-
das inställningar till förändring och energimedvetenhet bidragit till att de anställda har gått ett 
steg längre bort från att vara en Human till att nu stå ett steg närmare till att bete sig som en 
Econ, rationell och nyttomaximerande.  
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8 REKOMMENDATIONER OCH FRAMTIDA AR-
BETE 
 
Nudging och dess teorier är än idag relativt okänd mark där mängden forskningsstudier suc-
cessivt expanderar. Studier inom industrin är fortfarande snålt studerat vilket medför att denna 
studie nu kan räknas in och öka mängden forskning inom området, på så vis kan kunskapsni-
vån om nudging som energieffektiviseringsverktyg höjas.  
 
För framtida forskning vore det av intresse att expandera denna studie ytterligare och studera 
hur andra nudgingmetoder upplevs i produktionsmiljö. Ifall mer kunskap om operatörernas 
syn på hållbarhet och vilka incitament de har till förändring tas fram kan nudgarna utformas 
till att vara ännu mer anpassade för individerna. Det hade också varit relevant att utföra 
samma studie på andra producerande fabriker där energiövervakningsprogram finns tillgäng-
liga. Då Sveriges industrier står för mer än en tredjedel av Sveriges totala energikonsumtion 
(Energimyndigheten, 2015) hade en implementering av nudging varit en billig och effektiv 
lösning för att minska denna siffra, vilket hade medfört stora besparingar både på pengar och 
miljö.  
 
Experimentet mäter enbart energikonsumtionen för experimentgrupperna och hur de ser på 
förändringar och energimedvetet beteende. Studien mäter alltså inte omliggande faktorer som 
berör produktionen och de anställda. Detta kan ha en påverkan på resultatet då det kan vara så 
att resultatet vore annorlunda om mindre avgränsningar utförts. För framtida studier vore det 
därför också av intresse att inkludera fler parametrar som tar hänsyn till pappersproduktionen 
på ett djupare plan för att få en ännu mer verklighetstrogen implementering och ett säkrare re-
sultat.  
 
Då arbete i industri är komplext och eventuellt inte är av optimal valarkitektur för nudging 
och energieffektiviseringar är det av vikt att på ett smidigt och etiskt korrekt sätt införa imple-
menteringen så att ingen individs värderingar och tankar blir negativt påverkade. För att öka 
möjligheten för generaliseringar av resultatet vore det även av intresse att implementera nud-
gingexperimentet på andra miljöer än inom industrin, på så vis kan industrispecifika slutsatser 
och resultat ändra inriktning från industri till enbart företag.  

  



52 
 

9 REFERENSER 
 
Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. Organizational Behavior and Human Deci-
sion Processes, 50, pp 179–211. 
 
Ajzen, I. (2002). Constructing a TpB Questionnaire: Conceptual and Methodological Consid-
erations. University of Massachusetts, Amherst. 
 
Allcott, H. & S. Mullainathan (2010), ‘Behavioral Science and Energy Policy’ Science, Vol. 
327 No. 5970, pp. 1204–1205. 
 
Amir, O., & Lobel, O. (2008). Stumble, predict, nudge: How behavioral economics informs 
law and policy. Columbia Law Review, 2098–2137. doi:10.2307/40041817. 
 
Anon, (2017). [online] Available at: http://www.business2community.com/infographics/text-
marketing-vs-email-marketing-one-packs-bigger-punch-infographic-
01249186#dhCHAiSyHPQqAkHe.97 [Accessed 21 May 2017]. 
 
Armitage, C., & Conner, M. (2001). Efficacy of the theory of planned behaviour: A meta-ana-
lytic review. British Journal of Social Psychology, 40, pp.471–499.  
 
Ayres, I., S. Raseman & A. Shih (2013), ‘Evidence from two large field experiments that peer 
comparison feedback can reduce residential energy usage’ Journal of Law, Economics, and 
Organization, Vol. 29 No. 5, pp. 992–1022. 
 
Bamford, D. R. & Forrester, P. L. (2003) ‘Managing planned and emergent change within an 
operations management environment’, International Journal of Operations & Production Man-
agement, 23(5), pp. 546 –564. 
 
Bandura, A., (1986). Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive Theory. 
Prentice-Hall. pp. 24. 
 
Basham, P. (2010). Are nudging & shoving good for public health. Democracy Institute. [Ac-
cessed  15 March, 2017]. 
 
Bateman, H., Eckert, C., Geweke, J., Louviere, J., Satchell, S. & Thorp, S. (2013). Financial 
competence, risk presentation and retirement portfolio preferences. Journal of Pension Eco-
nomics and Finance, 13(01), pp.27-61. 
 
Bauman, S. (2011), Secondary Energy Infobook, National Energy Education Development, 
Manassas, VA. 
 



53 
 

Behavioural Insights and Public Policy. (2017). [online] pp.106-115. Available at: 
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/governance/behavioural-insights-
and-public-policy_9789264270480-en#page1 [Accessed 24 Mar. 2017]. 
 
Bell, J., Waters, S. & Nilsson, B. (2016). Introduktion till forskningsmetodik. 1st ed. Lund: 
Studentlitteratur, pp.169-188. 
 
Bicheno, J. (2004), The New Lean Toolbox, Picsie Books, Bunkigham. 
 
Blechert, J., Klackl, J., Miedl, S. & Wilhelm, F. (2016). To eat or not to eat: Effects of food 
availability on reward system activity during food picture viewing. Appetite, 99, pp.254-261. 
 
Brooks, T. (2013). Should We Nudge Informed Consent? The American Journal of Bioethics, 
pp. 22-23. 
 
Burnes, B. (1996) ‘No such thing as ... a “one best way” to manage organizational change’, 
Management Decision, 34(10), pp. 11– 18.  
 
Burnes, B. (2004) Managing Change: A Strategic Approach to Organisational Dynamics, 4th 
edn (Harlow: Prentice Hall). 
 
Camerer, C. (2003). Behavioral Game Theory. 1st ed. Princeton: Princeton University Press. 
 
Carlsson, F., Kataria, M., & Lampi, E. (2011). Do EPA Administrators Recommend Environ-
mental Policies That Citizens Want? Land Economics, 87(1), 60-74. doi:10.3368/le.87.1.60 
 
Carrico, A. & Riemer, M. (2011). Motivating energy conservation in the workplace: An eval-
uation of the use of group-level feedback and peer education. Journal of Environmental Psy-
chology, 31(1), pp.1-13. 
 
Chang, H., Huh, C. & Lee, M. (2016). Would an Energy Conservation Nudge in Hotels En-
courage Hotel Guests to Conserve?. Cornell Hospitality Quarterly, 57(2), pp.172-183. 
 
Chkanikova, O. & Lehner, M. (2013), Private eco-brands and sustainable market develop-
ment: towards new forms of SCP governance in food retailing. Journal of Cleaner Production: 
Submitted to the special issue on ‘Sustainability and Responsibility Supply Chains and Net-
works: Challenges for Governance’, pp. 25. 
 
Clariana, Roy B., Wagner, Daren & Roher, Murphy Lucia C (2000). Applying a connectionist 
description of feedback timing. ETR&D, vol. 48, no. 3, 200, pp. 5-21. ISSN 1042-1629. 
 
Cohen, J.W. (1988). Statistical power analysis for the behavioural sciences (2nd edn). Hills-
dale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. 
 



54 
 

Colman, A. (2001). The dictionary of psychology. Applied Cognitive Psychology, 15(3), 
pp.349-351. 
 
Conlisk, J., 1996. why bounded rationality?. Journal of Economic Literature, Volume 34, pp. 
669-700. 
 
Costa, D. & Kahn, M. (2013). Energy conservation “nudges” and environmentalist ideology: 
evidence from a randomized residential electricity field experiment. Journal of the European 
Economic Association, 11(3), pp.680-702. 
 
Creswell, J.W., 2009. Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods ap-
proaches, 3rd ed. ed. Sage Publications, Thousand Oaks, Calif. 
 
Christensen, L., Engdahl, N., Grääs, C., & Haglund, L. (2010). Marknadsundersökning – en 
handbok. Lund: Studentlitteratur AB. 
 
Crute, V., Ward, Y., Brown, S. & Graves, A. (2003) ‘Implementing lean in aerospace – chal-
lenging the assumptions and understanding the challenges’, Technovation, Vol. 23, pp.917–
928. 
 
Darby, S., 2006. The Effectiveness of Feedback on Energy Consumption: A review for DE-
FRA of the literature on metering, billing and direct displays. Oxford: Environmental Change 
Institute. 
 
DeCanio, S. (1993), “Barriers within firms to energy-efficient investments”, Energy Policy, 
Vol. 21 No. 9, pp. 906-914. 
 
Delgado-Gomes, V., Oliveira-Lima, J. & Martins, J. (2016). Energy consumption awareness 
in manufacturing and production systems. International Journal of Computer Integrated Man-
ufacturing, 30(1), pp.1-12. 
 
Delmas, M. A., M. Fischlein & O. I. Asensio (2013), ‘Information strategies and energy con-
servation behavior: A meta-analysis of experimental studies from 1975 to 2012’ Energy Pol-
icy, Vol. 61, pp. 729–739. 
 
Denscombe, M. (2009). Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom sam-
hällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur AB. 
 
Dowlatshahi, S. (2005). A strategic framework for the design and implementation of remanu-
facturing operations in reverse logistics. International Journal of Production Research, 
43(16), pp.3455-3480. 
 
Dworkin, G. (1972). Paternalism. The Monist, 56(1), pp. 64-84. 
 



55 
 

Edmonstone, J. (1995) ‘Managing change: an emerging consensus’, Health Manpower Man-
agement, 21(1), pp. 16 –19. 
 
Egebark, J. & Ekström, M. (2016). Can indifference make the world greener? Journal of En-
vironmental Economics and Management, 76, pp. 1-13. 
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APPENDIX A – Fördelning av påstående per in-
dex 
 
Index Enkätpåstående 

Rutinsökande  
beteende När situationer utvecklas till en stabil rutin söker jag en förändring.  

  Jag föredrar att allt går sin 'gilla gång' och är som det alltid varit.  

  
Jag ägnar mig hellre åt sådant jag gjort förut  
än provar sådant som är nytt och annorlunda.  

  
Det är bättre att vara uttråkad än att  
överraskas av oväntade händelser.  

  Jag uppskattar inte förändringar på arbetsplatsen.  

    
Kognitiv stelhet Mina generella åsikter har varit stabila över tid.  

  Jag byter sällan uppfattning.  

  Jag ändrar mig ofta.  

  När jag bildat mig en åsikt så står jag fast vid den.  

    
Känslomässig  
reaktion 

När förändringar genomförs på min arbetsplats  
känner jag mig stressad.  

  När ledningen informerar om att förändringar planeras oroar jag mig.  

  När någonting inte går enligt planerna mår jag dåligt.  

  
Om kraven på medarbetarna på min avdelning ökar känner jag mig  
obekväm trots att jag vet att jag gör bra ifrån mig.  

    
Korttidsfokus  Jag ändrar inte gärna en plan jag tänkt ut.  

  Ändrade planer är ett irritationsmoment.  

  
Även om en förändring leder till en förbättring  
upplever jag det som obekvämt.  

  Om ledningen pressar mig till ett förändringsarbete tenderar jag  
att hålla emot, även om förändringen kan innebära en förbättring.  

 
  



 

 

APPENDIX B - Tabell över förändringar som 
gjorts på enkätpåståendena 
 
Korrigerade påståenden Original 
När situationer utvecklas till en stabil rutin 
söker jag en förändring 

När saker utvecklas till en stabil rutin söker jag 
en förändring 

Jag föredrar att allt går sin 'gilla gång' och 
är som det alltid varit 

Jag föredrar att allt går sin gilla gång och är 
som det alltid har varit 

Mina generella åsikter har varit stabila över 
tid Mina åsikter har varit stabila över tid 

När någonting inte går enligt planerna mår 
jag dåligt 

När saker inte går enligt planerna mår jag då-
ligt 

Jag köper inte produkter med överdriven 
energiförbrukning 

 Jag köper inte produkter med överdriven för-
packning 

När det finns ett val så väljer jag alltid det 
alternativ som ger lägst energiförbrukning 

När det finns ett val så väljer jag alltid den pro-
dukt som orsakar minst påverkan på polline-
ring. 

Jag försöker regelbundet att minska mäng-
den energi jag använder 

 Jag har verkligen försökt minska den mängden 
elektricitet jag använder 

Jag har övertygat familjemedlemmar eller 
vänner att inte använda vissa produkter 
som kräver stor energiåtgång 

Jag har övertygat familjemedlemmar eller vän-
ner att inte köpa produkter som är harmfulla 
för miljön 

Jag köper oftast den billigaste produkten, 
oavsett dess energiförbrukning och påver-
kan för miljön 

Jag köper oftast den billigaste produkten oav-
sett  
dess påverkan på samhället 

 

 
  



 

 

APPENDIX C - Enkätutformning 
 
Enkätutformning 
Kön: 
-Man 
-Kvinna 
Ålder: ____ 
Skiftlag: 
-A 
-B 
-C 
-D 
-E 
Maskin: 
-PM1 
-PM2 
Antal år som anställd: ___ 
Högsta avslutade utbildning: 
-Grundskoleutbildning 
-Gymnasieutbildning 
-Högskola/universitetsutbildning 2 år eller mindre 
-Högskola/universitetsutbildning längre än 2 år 
-Ingen avslutad utbildning 
  
Inställning till förändringar: 
När situationer utvecklas till en stabil rutin söker jag en förändring.  
Jag föredrar att allt går sin 'gilla gång' och är som det alltid varit.  
Mina generella åsikter har varit stabila över tid.  
Jag ägnar mig hellre åt sådant jag gjort förut än provar sådant som är nytt och annorlunda.  
Jag ändrar inte gärna en plan jag tänkt ut.  
Det är bättre att vara uttråkad än att överraskas av oväntade händelser. 
Jag byter sällan uppfattning.  
När förändringar genomförs på min arbetsplats känner jag mig stressad.  
Jag uppskattar inte förändringar på arbetsplatsen.  
När ledningen informerar om att förändringar planeras oroar jag mig. 
När någonting inte går enligt planerna mår jag dåligt. 
Om kraven på medarbetarna på min avdelning ökar känner jag mig obekväm trots att jag vet 
att jag gör bra ifrån mig.  
Ändrade planer är ett irritationsmoment. 
Jag ändrar mig ofta.  
Även om en förändring leder till en förbättring upplever jag det som obekvämt. 
Om ledningen pressar mig till ett förändringsarbete tenderar jag att hålla emot, även om för-
ändringen kan innebära en förbättring.  
När jag bildat mig en åsikt så står jag fast vid den.  
 



 

 

Energimedvetet beteende: 
För att spara energi så kör jag min bil så lite som möjligt. 
Jag köper inte produkter med överdriven energiförbrukning.  
När det finns ett val så väljer jag alltid det alternativ som ger lägst energiförbrukning. 
Jag försöker regelbundet att minska mängden energi jag använder. 
Jag har övertygat familjemedlemmar eller vänner att inte använda vissa produkter som krä-
ver stor energiåtgång.  
Jag köper oftast den billigaste produkten, oavsett dess energiförbrukning och påverkan för 
miljön. 
Jag är positiv till att försöka spara energi och arbetar med detta regelbundet.   
 
 

 

  



 

 

APPENDIX D – Exempel på nudgingmeddelande 
 

 
Figur 1 Exempel på ett meddelande med Framing Förlust.  

 

 
Figur 2 Exempel på ett meddelande med Framing Vinst.  
 

 
Figur 3 Exempel på ett meddelande med Feedback  



 

 

APPENDIX E – Energikonsumtion per experi-
mentgrupp under perioden 3–23 april 2016 och 3–
23 april 2017.  
 
Framing kWh/ton per dag      

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

1674 1770 1532 1669 1563 1596 1537 1638 

1636 1758 1585 1786 1475 1575 1560 1595 

1607 1842 1598 1809 1513 1314 1474 1602 

1637 1844 1623 1785 1473 1491 1370 1407 

1541 1897 1477 1793 1563 1594 1554 1564 

1567 1723 1569 1709 1573 1567 1441 1560 

1571 1744 1536 1834 1551 1547 1492 1530 

1655 1807 1532 1882 1583 1526 1540 1484 

1686 1828 1518 1887 1549 1631 1513 1554 

1612 1746 1558 1658 1407 1611 1525 1670 

1637 1799 1588 1888 1525 1431 1391 1603 

1373 1845 1556 1808   1557   1529 

1555 1822       1569     

1647         1525     

 

 
 
  

Feedback kWh/ton per dag    
2016 2017 2016 2017 2016 2017 

1588 1769 1557 1489 1555 1521 

1618 1709 1552 1603 1566 1528 

1541 1824 1562 1536 1592 1557 

1550 1804 1583 1576 1581 1520 

1623 1845 1370 1547 1550 1392 

1547 1682 1486 1480 1372 1575 

1569 1719 1528 1565 1564 1557 

1524 1853 1441 1656 1553 1581 

1602 1865 1478 1657 1411 1551 

  1862 1530 1525 1568 1555 

      1589 1543 1569 

      1541 1483   

        1514   

Kontrollgrupp kWh/ton per dag   
2016 2017 2016 2017 2016 2017 

1590 1808 1644 1761 1572 1559 

1576 1613 1602 1823 1548 1665 

1532 1792 1540 1694 1537 1482 

1577 1814 1549 1809 1563 1544 

1620 1905 1601 1799 1481 1571 

1477 1893 1601 1742 1554 1577 

1576 1857 1545 1764 1504 1657 

1650 1661 1545 1731 1560 1603 

1532 1840 1618 1869 1560 1437 

1563 1796 1486 1904 1513 1526 

1638 1770 1562 1889 1530   

1602   1571   1492   

    1572   1456   
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