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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att med kvantitativ data undersöka om de deltagare som 

upplevde respektive inte upplevde en attitydförändring även erfarit att vanorna förändrats vid 

vissa specifika aktiviteter efter ett hållbarhetsprogram. Studien syftade även till att med 

kvalitativ data urskilja uppkomsten till den eventuella förändringen. Datainsamling har skett 

via två enkäter som skickats ut via e-post till 1187 deltagare. Svarsfrekvensen var 477 

respektive 200. Deltagarna var kvinnor och män i åldern 25-66. Resultatet visar en 

vaneförändring inom ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbarhetsperspektiv. Det framgår 

att attityderna och vanorna har förändrats och att vanan konsumtion har den största 

attitydförändringen inom det ekologiska perspektivet. Några oväntade resultat är de starka 

frekvenser som finns inom det ekonomiska och sociala perspektivet med vanorna kring 

konsumtion samt kommunikation och transport. En bidragande faktor till detta skulle kunna 

vara information som för deltagarna varit oväntad och ovanlig då de från början inte 

associerade dessa vanor till socialt och ekonomiskt hållbarhetsperspektiv, eller till hållbar 

utveckling överhuvudtaget. Det är i så fall en viktig del i förändring av attityder och vanor. 

 

Nyckelord: attityder, beteende, hållbart beteende, hållbar utveckling, information, vanor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FÖRÄNDRING FÖR ETT HÅLLBART BETEENDE 3 
 

 
 

Abstract 

This study aimed to, via quantitative data, examine if the participants who were 

experiencing and not experiencing a change in attitudes also perceived that habits had 

changed in some specific activities after a sustainability program. The study also aimed to 

identify the potential onset of the change via qualitative data. To collect data two 

questionnaires was formed and sent out via e-mail to 1187 male and female participants 

between the ages 25-66, who had taken the sustainability program organized by the 

municipality they worked for. The response rate was 477 for the first questionnaire and 200 

for the second one. The results showed that there had been a change in attitudes and habits 

concerning the ecological, economical and social sustainability perspective of the program. It 

is also clear that the habit consumption has had the biggest attitude change within the 

ecological perspective. Some unexpected results are the strong frequencies within the 

economical and social perspective with the habits around consumption and communication 

and transportation. This might be due to new and unexpected information for the participants 

which disturbed the stable context. This could be an important part of changing attitudes and 

habits. 

Keywords: attitudes, behaviour, habits, information, sustainable behaviour, sustainable 

development 
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Hållbar utveckling kan definieras som ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan 

att äventyra kommande generationers möjligheter till att tillfredsställa sina behov”. Begreppet 

rymmer dimensionerna ekologiskt, socialt samt ekonomsikt perspektiv, som alla tre måste 

tillgodoses för få en balans och förutsättningar för ett hållbart samhälle (Regeringen, 2012). 

Tankar och ideal om att agera hållbart för miljön och för framtida generationer finns 

runt omkring oss.  De flesta människor har starka positiva attityder kring att agera för miljön 

och för hållbar utveckling (Magnusson, Arvola, Koivisto Hursti, Åberg & Sjödén, 2001; 

Sundblad, 2008; Verplanken & Woods, 2006). Men det finns många som agerar tvärtemot 

sina attityder vilket kan tyda på att de befintliga vanorna redan är djupt rotade och inte 

lättvindigt kan brytas. För att bryta ett vanemönster måste individen distraheras av och triggas 

igång genom påverkan från omgivningen. Det är inte tillräckligt att endast ge informationen 

om vad som är ett miljövänligt beteende (Verplanken & Woods, 2006; Verplanken, Walker, 

Davis & Jurasek, 2008; Campbell-Arvai, Arvai och Kalof, 2012). Ett talande exempel är 

Magnusson et al. (2001) som menar att svenska konsumenter har positiva attityder för 

ekologiska varor, men det påverkar inte direkt deras konsumtionsvanor. Det som påverkar 

mest är istället faktorer som hälsa, smak och datumhållbarhet, vilket är faktorer som i första 

hand påverkar konsumsmenten och inte miljön. Sundblad (2008) menar att det är möjligt att 

öka individens medvetenhet om riskerna av sitt beteende i relation till klimatförändringar. Då 

måste kunskapen om hälsokonsekvenserna av ett beteende samtidigt öka. Kunskapen måste 

verka relevant och viktig för individen. I kombination till detta anser Campbell-Arvai et al. 

(2012) att yttre påverkan har en stor betydelse beteendeförändringar. De föreslår 

valmöjligheter som gör det enkelt för individen att agera mer miljövänligt, samtidigt som de 

mindre miljövänliga alternativen bör göras mer obekväma. 

Ett annat återkommande tema inom miljöbeteendeforskning är diskussioner kring 

tidigare beteendes påverkan på det aktuella beteendet. Knussen, Yule, MacKenzie och Wells 

(2004) påvisar att attityder i relation till intentioner är starkare för de som hade tidigare 

erfarenhet av beteendet. Även Ajzen (1991) tar upp tidigare beteendens inverkan i sin modell 

över Theory of planned behavior, vilket kommer att förklaras ytterligare i denna studies 

teoretiska introduktion. 

Teoretisk introduktion 

Att bryta ett vanemönster 

Vanor kan definieras som en automatisk respons på mål-relaterade signaler.”[…] 

characterize most of our habits as behavioural programs that are intentional, to some extent 
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controllable, occurring without much awareness, and efficient” (Verplanken & Aarts, 1999, s. 

104). Själva initiativet att exempelvis shoppa kan vara medvetet, medan valet av affär eller 

valet mellan att gå eller ta bilen till affären etc. kan vara omedvetna vanor. En viktig aspekt är 

att vanor till viss del är avsiktliga, vilket även gör dem kontrollerbara (Verplanken & Aarts, 

1999). En vana har följaktligen uppstått när beteenden upprepas konsekvent utan att 

individen ger handlingen någon större eftertanke (Lally, Van Jaarsveld, Potts & Wardle, 

2010). Vanor har en positiv funktion eftersom det förenklar människans dagliga val i olika 

situationer, som exempelvis vid bilkörning då detta för många sker per automatik 

(Verplanken & Aarts, 1999). 

Vanor utvecklas när upprepningen i beteendet sker i en kontext som kan associeras 

till tidigare händelser i samma eller liknande kontexter. Individens aktuella mål har mindre 

inflytande på vanorna men de finns med periferin då de triggas igång av vanebeteende i vårt 

minne och av kontexten (Danner, Aarts & de Vries, 2008; Neal, Wood, Labrecque & Lally, 

2012). Ett exempel på detta är Neal et al. (2012) som menar att löpares vanor till att just löpa, 

triggas igång när de får lyssna på ord som kan associeras till kontexten de brukade löpa i. 

Detta beror på att kontexten automatiskt influerade vanorna genom människans kognitiva 

processer. 

Dahlstrand och Biel (1997) menar att en stark vana genererar en försvagning av 

individens attityder och beteenden. Vidare blir attityderna och beteendena starkare om vanan 

är svag. De föreslår en modell (se Figur 1) som förklarar hur individen bryter vanor. 

Modellen innehåller olika stadier som individen går igenom. Först handlar det om att 

individen uppmärksammar och ger miljön ett värde då denne anser att miljön måste skyddas. 

Detta kan ske om individen observerar vad som händer i sin närmaste omgivning och börjar 

ifrågasätta sina vanor (se punkt 1 i Figur 1). I nästa steg kommer information om att just 

individens specifika beteenden kan ha negativa konsekvenser för miljön (se punkt 2 i Figur 

1). Det fungerar dock inte om individens vanor redan är starkare än attityderna och 

beteendena. Vidare handlar det om att individen söker alternativ för att kunna agera 

exempelvis miljövänligt (se punkt 3 i Figur 1). Här kan negativa övertygelser om alternativen 

påverka hur individen till slut agerar. Om individen får kunskap om bra alternativ kan ett nytt 

beteende implementeras). Detta beteende testas för att sedan bedömas av individen (se punkt 

4 och 5 i Figur 1). Om individen märker ett positivt resultat av beteendet kan ett nytt 

beteendemönster skapas (se punkt 6 och 7 i Figur 1). Denna modell visar tydligt att det finns 

faktorer som påverkar huruvida individen går vidare till nästa stadie eller inte. Det finns vissa 

generella faktorer som påverkar alla människors vanor men det finns individuella skillnader. 
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Dahlstrand och Biel (1997) menar vidare att varje stadie inte behöver uppnås för att individen 

ska övergå till nästa men att sannolikheten för detta ökar ju fler steg som uppfylls. 

 

 

Figur 1. En steg-modell över beteendeförändring i miljövänliga vanor.  Från “Pro-Environmental 

Habits: Propensity Levels in Behavioral Change”, av Dahlstrand, U., & Biel, A. (1997). Journal of 

Applied Social Psychology, 27 (7), 588-601. 

 

Det som beskrivs som att individen behöver märka av ett positivt resultat (se punkt 6 i 

Modell 1) av sitt beteende tas även upp som en viktig faktor av Campbell-Arvai et al. (2012). 

De menar att nya beteenden uppstår när den information individen först fått, kompletteras 

med andra ansträngningar. Feedback på ett beteende kan vara precis en sådan ansträngning. 

Ett annat exempel är att göra de miljövänliga alternativen mer attraktiva för individen än de 

mindre miljövänliga. Det handlar alltså återigen om huruvida individen ser fördelarna för sig 

själv i att ändra beteendet (Campbell-Arvai et al., 2012; Grankvist & Biel, 2007; Sundblad, 

2008). Förändringsbenägenheten handlar även om hur individen bearbetar informationen. Det 

påverkas av de tidigare erfarenheter och den kunskap som individen redan har om ämnet, och 

om det finns tillit till denna kunskap. En betydande faktor för tilliten är förtroende till själva 

källan som förmedlar informationen. För att känna förtroende bör informationen kännas 
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relevant och viktig för individen (Grankvist & Biel, 2007). Sundblad (2008) menar att en 

ökad medvetenhet om vilka hälsofaror ett beteende kan utgöra ökar chansen till 

beteendeförändring. Det räcker alltså inte bara med att informera om vilka konsekvenser 

beteendet har för miljön och omgivande samhället. Grankvist och Biel (2007) menar i 

enlighet med Neal et al. (2012) att en stabil och bekant kontext behövs för att en vana ska 

utvecklas och sedan bestå. Det är alltså lättare för en individ att bryta sina vanor och influeras 

av sina attityder i en obekant kontext eller då något obekant dyker upp. 

 

TPB och länken mellan attityder och vanor  

Precis som vanorna så hjälper även attityder människan att förenkla vardagen. Detta 

genom att strukturera upp all den information som ständigt kommer från omgivningen. En 

individs attityder kan definieras som en inställning och bedömning till ett specifikt fenomen 

eller en företeelse.”Since the attributes that come to be linked to the behavior are already 

valued positively or negatively, we automatically and simultaneously acquire an attitude 

toward the behavior” (Ajzen, 1991, s.191). Ajzen (1991) menar att individen på grund av 

detta lär sig favorisera beteenden som denne tror är önskvärda och att vi på samma sätt 

formar negativa attityder till ett beteende som vi associerar med oönskade konsekvenser. 

Därför påverkar attityderna som individen har kring miljön hur denne sedan agerar mot eller 

för miljön (Ajzen, 1991; Ajzen, 2001). 

TPB (Theory of planned behavior) bygger på antagandet att någon form av medvetet 

resonemang alltid är involverat vid ett beteende och attityderna spelar här en stor roll (Ajzen, 

1991; Knussen et al., 2004). Ajzen (1991) skiljer på actual behavioral control och perceived 

behavioral control. I den förstnämnda är det individens tillgänglighet till möjligheter och 

resurser som bestämmer sannolikheten för att beteendet uppvisas. Med andra ord är det i 

denna del de yttre faktorerna som spelar roll. Perceived behavioral control handlar istället om 

individens självupplevda inre föreställning av hur svårt eller enkelt ett beteende är att utföra. 

Hur utfallet för ett beteende blir beror på denna självupplevda föreställning. Ajzen (1991) 

menar att det finns en stark korrelation mellan individens intentioner och det beteende som 

sedan blir utfallet, i de fall då individen fått flera alternativ att välja mellan. Andra starka 

korrelationer finns mellan förutsägelser av beteende, intentioner för beteende och perceived 

behavioral control. Intentioner bestäms genom subjektiva normer som individen får av den 

omgivande kontexten, samt av individens attityder. Ju starkare subjektiva normer, attityder 

och självupplevt beteende är, desto starkare blir intentionerna, även om detta kan variera 

mellan olika situationer och beteenden.  
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Den aktuella studien 

En del organisationer har genom projekt och utbildningar tagit fasta på den trend som 

nu finns inom området hållbar utveckling. Dess syften är att fortbilda och informera om vad 

begreppet egentligen innebär och vilka fördelar som kan nås om vi agerar för en hållbar 

framtid, med hopp om att attityder och beteenden ska förändras i denna riktning. 

Urvalsgruppen för denna studie kommer från ett hållbarhetsprogram i en medelstor 

kommun i södra Sverige. Som en del i kommunens arbete med hållbar utveckling deltar de 

anställda i gruppövningar där de ekologiska, sociala och ekonomiska aspekterna av hållbarhet 

belyses. Gruppövningarna instrueras av samtalsledare som deltar vid de två halvdagar som 

varje gruppövningstillfälle består av. 

Verplanken och Aarts (1999) menar att program som syftar till att förändra individers 

attityder inte kan räkna med att beteendena förändras om individerna redan har starka vanor. 

De menar även att motivationen att delta och bearbeta informationen har en stor inverkan på 

hur beteendet sedan ter sig. Detta sätter en stor press på innehåll och utformning av denna typ 

av program gällande för att kunna påverka vad som sker på individnivå. Hållbar utveckling är 

ett stort begrepp att reda ut där många redan har förutfattade meningar, erfarenheter och 

kunskap som ska blandas med ny information. Det är många faktorer som spelar in för att en 

attityd- och vaneförändring ska kunna ske, och ibland är individen antagligen inte ens själv 

medveten om att förändring har skett. Är informationen som studiens urvalsgrupp fått 

tillräcklig för att förändring ska ske i attityder och vanor? Finns det andra faktorer än 

information som kan ha påverkat eventuell förändring? Har attitydförändringen och 

vaneförändringen någon relation till varandra? Är det i så fall något att ta hänsyn till vid 

denna typ av program? 

 

Syfte 

Syftet med denna studie är att genom kvantitativ data undersöka om de deltagare som 

upplever respektive inte upplever en attitydförändring även erfar att vanorna har förändrats 

vid vissa specifika aktiviteter efter hållbarhetsprogrammet. Studien syftar även till att genom 

kvalitativ data urskilja uppkomsten till förändringen. 

Det är inte hållbarhetsprogrammet i sig som varit huvudfokus för studien, utan istället 

deltagarnas självupplevda vane- och attitydförändring kring hållbar utveckling.  När 

begreppet ”gruppövningar”, ”gruppövningstillfällen” eller ”träffar” används i denna studie 

syftas det till de träffar deltagarna var med på under programmet. 
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Metod 

Insamling av data skett genom ett fältexperiment samt genom en kvasiexperimentell 

design. Fältexperimentet var den del av studien där data samlades in efter 

gruppövningstillfällena. Denna design var att föredra då det under datainsamlingen inte gick 

att kontrollera alla variabler som exempelvis gruppövningarnas innehåll och vad som skedde 

mellan träffarna. Den behandling deltagarna fått är endast de gruppövningstillfällen som 

hållbarhetsprogrammet innehåller. Kvasiexperimentet skedde sedan under analysen av 

insamlad data där Mann Whitney U-test och Chi två-test gjordes. 

 

Deltagare 

Båda enkäterna skickades ut via e-post till 1187 anställda inom kommunens olika 

förvaltningar som blivit inbjudna till hållbarhetsprogrammet. Svarsfrekvensen för den första 

enkäten var N=477 och N=200 för den andra enkäten. Urvalsgruppen har bestått av både män 

och kvinnor i åldern 25-66, som deltog i gruppövningstillfällena någon gång under hösten 

2010 till våren 2012. 

 

Material 

Enkät 1, kvantitativ data. Syftet med denna studie var att undersöka om de deltagare 

som upplevt respektive inte upplevt en attitydförändring även erfar att vanorna har förändrats 

vid vissa specifika aktiviteter efter hållbarhetsprogrammet, samt om vissa förändringar är 

starkare inom ett visst hållbarhetsperspektiv. Därför har den första enkäten innehållit frågor 

kring vanor och attityder (se Bilaga 1). Attityder och vanor har varit huvudvariablerna i 

enkäten. Svaren byggde på deltagarnas subjektiva uppskattning av sina attityd- och 

vaneförändringar i samband med hållbarhetsprogrammet. 

Frågorna var indelade i fyra sektioner: bakgrundsfrågor, ekologisk hållbarhet, social 

hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. De tre sektionerna med hållbarhet skapades eftersom de 

tydligt finns med i hållbarhetsprogrammet, både i programmets projektbeskrivning och under 

träffarna. Denna indelning skulle ge en igenkänning för deltagarna och på så vis skapa en 

möjlighet att ge studien mer tillförlitliga svar. Eftersom det enligt den teoretiska bakgrunden 

är attityden som ligger till grund för den eventuella vaneförändringen skapades en 

övergripande fråga om hur stor attitydförändring deltagaren uppfattat i varje perspektiv. För 

vaneförändringen användes fyra exempel på vanor: Källsortering, Konsumtion, 

Kommunikation och transport samt Elförbrukning. Dessa vanor fick deltagarna sedan skatta i 
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hur stor förändring som hade skett.  Skattningen för både attityderna och vanorna var: Ingen, 

Liten, Måttlig, Stor samt Väldigt stor. 

Med första enkätutskicket för den faktiska enkäten till deltagarna fanns ett följebrev 

(se Bilaga 2) som uppmanade de som deltagit i hållbarhetsprogrammet att göra enkäten 

medan de som inte deltagit kunde bortse från utskicket. 

Enkät 2, kvalitativ data. Den andra enkäten (se Bilaga 3) försökte urskilja 

uppkomsten till förändringen. De fem huvudfrågorna bestod av öppna frågor samt ja-och 

nejfrågor där deltagarna uppmanades att utveckla sina svar. Formuleringarna i frågorna 

uppmanade deltagarna till eftertanke och djupare resonemang kring vad de faktiskt upplevt i 

sitt eget beteende före och efter träffarna med hjälp av följdfrågor och följdkommentarer. 

Detta genom att exempelvis genom be dem svara utifrån sina egna upplevelser där det inte 

fanns några rätt eller fel. För enkät nr 2 var innehållet på svaren i större fokus än antalet 

enkätsvar. Den skickades ändå ut till hela gruppen för att öka möjligheten att få in svar. 

 

Procedur 

För att få en förförståelse och bakgrund av kommunens hållbarhetsprogram besöktes 

två gruppövningstillfällen. Under dessa tillfällen fördes anteckningar som efteråt 

sammanställdes som underlag till den kommande enkäten.  Datainsamlingen har i sitt första 

skede skett tillsammans med en grupp som arbetat med att utvärdera hållbarhetsprogrammet. 

Den aktuella studien har dock inte haft någon direkt koppling till denna utvärdering mer än 

tillgången till samma deltagare och utskicken med den första enkäten. 

Datainsamlingen gjordes med enkäter som administrerades via e-post, för att effektivt 

samla in ett stort antal svar (Cohen et al., 2010). Datainsamlingen skedde i efterhand och 

bygger därför på deltagarnas upplevelser och minne av förändringarna i attityder och vanor. 

Tiden mellan gruppövningarna och enkätsvarandet har varierat mellan deltagarna, från 2 år 

till några månader. 

Insamlad kvantitativ data har matats in och bearbetats i analysverktyget SPSS. För att 

få en överskådlig bild av vilka vanor i respektive perspektiv som hade förändrats mest 

gjordes korstabeller. Urvalet för de första korstabellerna blev de deltagare som upplevde en 

stor förändring av sina vanor samt de som inte upplevde någon förändring alls. De benämns 

som Urval 4 samt Urval 1 eftersom deltagarna valt svar nummer 4 (Stor) respektive svar 

nummer 1 (Ingen) i enkäten. Urval 4 och 1 valdes eftersom de gav störst frekvens och kunde 

användas som motpoler till varandra. För att undersöka om frekvenserna av 
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attitydförändringarna var signifikanta med förändringarna av vanor i de olika 

hållbarhetsperspektiven gjordes icke-parametriskt Mann Whitney U-test då det har varit fråga 

om data från oberoende grupper på (Cohen et al., 2010). Testen gjordes med alla variablerna; 

Konsumtion, Kommunikation och transport, Källsortering samt Elförbrukning, för att kunna 

se om det fanns signifikans inom de olika perspektiven som inom vaneförändringen i Urval 4. 

Dessa fyra exempel på vanor valdes eftersom de diskuterade under det gruppövningstillfälle 

som gjordes för förförståelsen.  

Data samlades i första hand in på ordinalskalenivå med svarsalternativen Ingen, Liten, 

Måttlig, Stor och Väldigt stor. Populationen inom urvalen varierar eftersom deltagarna har 

fått svara på samma frågor om attityder och vanor inom varje hållbarhetsperspektiv. 

De som upplevde en Måttlig attitydförändring har även undersökts eftersom detta var 

en stor urvalsgrupp med variabilitet. I detta urval har deltagarna valt svar nummer tre och de 

benämns därför som Urval 3.  I Urval 3 gjorde Chi två-tester för att avgöra signifikansen av 

deltagarnas skattning av förändrade vanor inom de tre hållbarhetsperspektiven (ekologiskt, 

socialt och ekonomiskt). 

Vidare samlades även kvalitativa data in för att få svar på underliggande mönster i 

studiens kvantitativa data (Cohen et al., 2010). Data har sedan analyserats i relation till syftet, 

det kvantitativa resultatet och studiens teoretiska bakgrund. En kategorisering gjordes av de 

enkätsvar som samlats in och resulterade i rubrikerna; Breddning av begreppet, Förändring i 

vanor och Tillförlitlighet till källan. Denna kategorisering skapades under flera 

genomläsningar och granskning av utskriven textdata då återkommande mönster kunde 

urskiljas. 

Exempel på ett gruppövningstillfälle. Gruppövningstillfällena var en del av det 

hållbarhetsprogram som kommunen jobbade med. Övningstillfällena bestod av två delar som 

var förlagda över två dagar. Vid varje tillfälle deltog samtalsledare vars uppgift var att föra 

diskussionerna och övningarna vidare, samt att informera och instruera deltagarna kring 

begreppet hållbar utveckling. 

Första dagen välkomnade samtalsledarna deltagarna och de blev tilldelade en, utav 

samtalsledarna, förutbestämd plats vid ett bord. Samtalsledarna förklarade att de ville blanda 

grupperna vid de olika borden med anställda från olika förvaltningar i kommunen för att så 

många olika erfarenheter som möjligt ska kunna blandas i diskussionerna. Vid varje bord var 

en deltagare utsedd till bordsvärd, vars uppgifter var att kontrollera tid och strukturen på 

diskussionen att gruppen arbetade på bästa sätt. 
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Efter att alla deltagare placerats ut vid sina bord presenterade samtalsledarna sig för 

hela gruppen och förklarade bakgrunden till varför deltagarna var där. Samtalsledarna 

förklarade att deltagarnas roll var en viktig del i det stora hållbarhetsprojektet i kommunen. 

De förklarade att deltagarnas slutgiltiga idéer skulle tas till vara på i en ”idékatalog” där alla 

förslag skulle kategoriseras, samlas och vara tillgängliga för alla i kommunen. 

Samtalsledarna förklarade sedan genom diskussion med deltagarna vad begreppet 

hållbar utveckling står för.  Begreppet vidgades från det ekologiska perspektivet till att handla 

om tre olika perspektiv. 

Efter en kort introduktion av hur dagen skulle se ut blev varje grupp tilldelad en 

varsin arbetsduk. Dessa arbetsdukar innehöll påståenden kring hållbarhet som deltagarna 

individuellt värdesatte i förhållande till hur viktiga de kändes för dem i arbetslivet och privat. 

Ett exempel på påstående är ”Hållbarhetsfrågan är en civilisationens kris som berör allt och 

alla”. Under varje påstående fanns motiv kopplade som ”Den västerländska industriella 

modellen är ohållbar, ”Vårt samhälle står på en ohållbar grund” och ”Vi står på randen till en 

global katastrof”. Deltagarna hade också möjlighet att fylla i egna motiv till påståendena. 

Efter att alla hade reflekterat individuellt jämfördes svaren mellan deltagarna i 

gruppen. Deltagarna uppmanades sedan enligt arbetsduken att reflektera över om hur stora 

skillnader det fanns i gruppen. 

I nästa steg fick varje grupp börja använda arbetsduk nummer två. Samtalsledarna 

förklarade att det var dags att som grupp visa hur mycket vissa företeelser påverkar vardagen. 

Detta gjordes genom att markera med kryss på en skala; ”Ingen” eller ”Mycket stor 

påverkan”. Företeelserna gäller ”Teknisk utveckling”, Ekonomiskt tillväxt”, 

Kunskapsutveckling”, ”Befolkningsutveckling”, ”Globalisering” och ”Mångfald”. Varje 

företeelse hade en beskrivande text som visade hur företeelsen skulle kunna utgöra ett 

hållbarhetsproblem. Exempelvis under ”Teknisk utveckling” där det stod följande: ”Vi ser 

människor som ständigt hittar på nya saker. Stenyxan, ångmaskinen, bensinmotorn, 

dieselmotorn, jetmotorn, plast, DDT, kärnkraft, penicillin. Upptäcks-och uppfinningslusten 

tycks aldrig ta slut”, samt under ”Globalisering” där det står ”Vi ser en global värld där 

samhällen, organisationer, grupper och individer knyts närmare varandra ekonomiskt, socialt 

och politiskt. Handeln ökar, turismen ökar och allt fler beslut tas på en överstatlig nivå. Ingen 

är längre riktigt herre i sitt eget hus. De tog upp ämnen som hur ekologin och miljön i 

kommunen drabbas av föroreningar, hur mycket papper som används i onödan på 

arbetsplatserna, arbetsförhållanden med stress och de berör även hur EU kan ses som en 

politisk övermakt som påverkar hur arbetssituationen ser ut.  
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I nästa steg på arbetsduk nummer två skulle deltagarna para ihop sina diskussioner med några 

utvalda förutsättningar; ”En planet i obalans”, Ändliga naturtillgångar”, En orättvis värld”, 

En orolig värld”, ”En komplex värld” och ”Nya värderingar”. Deltagarna fick markera vilken 

av företeelserna i första steget som orsakar ovannämnda förutsättningar. Här skulle de också 

markera hur pass allvarliga de ansåg att dessa förutsättningar var, i skalan ”Det löser sig” till 

att det är en ”Ödesfråga”. 

Slutligen utmynnade dessa diskussioner i sammanfattningar på post-itlappar, där 

deltagarna fick sortera upp frågorna efter hur mycket kontroll de hade över dem i sina 

verksamheter i nuläget. Som ett avslut fick varje grupp reflektera över hur samtalet hade gått 

genom att markera på en skala 1-5 om deltagandet och engagemanget i gruppen. 

Vid gruppövningstillfället dagen efter samlades grupperna återigen, i samma 

konstellationer som dagen innan. Samtalsledarna förklarade att de under denna dag skulle gå 

”från ord till handling”. De post-itlappar som skrivits dagen innan skulle nu placeras ut över 

arbetsduk nummer tre. I första steget sorterades lapparna ut efter om de berör ekologiskt, 

socialt eller ekonomiskt hållbarhetsperspektiv. Efter det fick deltagarna titta på några 

diagram som visade indikatorer och trender inom de tre perspektiven för hållbar utveckling.  

Exempelvis visades hur ohälsotalet i Sverige och kommunen har minskat sedan 2004, under 

det sociala perspektivet. Under varje diagram fick deltagarna svara på hur de upplevde att det 

är, och hur de tycker att det borde vara. Slutligen skulle de svara på om det fanns något de 

kunde göra för att påverka en indikator/trend. Arbetsduken innehöll även av fyra fält där 

deltagarna skulle katerogrisera sina post-itlappar efter vad som görs och inte görs på 

arbetsplatserna idag. De fick även kategorisera detta efter om det är negativt eller inte; 

”Fortsätta”, ”Börja”, Sluta!” och Se upp!”. 

Enkäterna. Första enkäten utformades i samarbete med en större utvärdering av 

hållbarhetsprogrammet. Anledningen till att två olika enkäter inte skickades ut i detta skede 

var att underlätta för deltagarna då de endast behövde svara på en, för dem, enhetlig enkät. 

Två enkätutskick skulle kunna leda till sämre svarsfrekvens eftersom det möjligen skulle 

kunna upplevas som mer arbete för deltagarna. 

En pilotenkät skickades först ut till 24 samtalsledare som varit aktiva i 

hållbarhetsprogrammet för att få input och förslag på justeringar av frågorna. Pilotenkäten 

fanns tillgänglig för samtalsledarna under en vecka. En viss justering gjordes sedan efter 

förslag och kommentarer från tio av dessa samtalsledare. Justeringen rörde formuleringar 
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som upplevdes otydliga och dubbeltydliga. Den riktiga enkäten fanns tillgänglig för svar 

under fem veckor då även två påminnelser har skickats ut under tredje och fjärde veckan. 

Med den andra enkäten försökte uppkomsten till förändringen urskiljas. Därför 

bygger den andra enkätanalysen på den första analysen samt den teoretiska bakgrund som 

finns i studien. Enkäten var öppen för svar i två veckor för alla deltagare. 

 

Etiska ställningstaganden 

Deltagarna har vid båda enkätutskicken blivit informerade om att deras svar kommer 

behandlas konfidentiellt, frivilligt deltagande och att de när som helst kunde avbryta sitt 

deltagande i enkäten (Cohen et al., 2010). I det följebrev (se Bilaga 2) som deltagarna fick, 

tillsammans med enkäten, informerades de om varför de fått en inbjudan till enkäten. De 

informerades även om att deras deltagande skulle komma att vara till stor nytta för projektet. 

Det gavs även en förklaring om att deras svar skulle ingå i en större utvärdering av 

hållbarhetsprogrammet samt i ett magisterarbete vid Blekinge Tekniska Högskola. Dessa 

nämnda handlingar har gjorts efter de anvisningar som Codex (2012)  rekommenderar med 

konfidentialitet, samtycke och information till deltagarna. 

För ytterligare skydd av deltagarnas identiteter har hållbarhetsprogrammets namn medvetet 

inte nämnts i uppsatsen. De gånger namnet funnits med, som i enkätfrågorna, följebreven och 

i citaten från enkätdata, har det i efterhand redigerats och istället benämnts som 

”hållbarhetsprogrammet”. 

Resultat 

I detta avsnitt presenteras de analyserade data som samlats in till studien. Inledande 

presenteras analyserna av kvantitativa data och slutligen de kvalitativa data som samlats in. 

 

Resultat från kvantitativ enkätdata 

För att göra en jämförelse i svaren kring vaneförändring har först två urvalsgrupper 

valts ut från svaren på de olika frågorna kring attitydförändring. Den första är Urval 4 som 

skattat en Stor förändring i sina attityder. Den andra är Urval 1 som representerar de deltagare 

som svarat att Ingen förändring skett i deras attityder. De två urvalsgrupperna blir som 

motpoler till varandra eftersom de representerar två ytterligheter. Samtliga jämförelser mellan 

Urval 4 och 1 för varje vaneaspekt inom Konsumtion, Kommunikation och transport, 
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Källsortering, Elförbrukning (se Tabell 1; Tabell 2; Tabell 3) är signifikanta i Mann Whitney 

U-test (p<.001, U> 9000) beräknat på frekvenser i procent. 

Från Urval 4 uppfattar 33 % av deltagarna en Stor förändring i sina 

Konsumtionsvanor ur det ekologiska perspektivet (se Tabell 1). Nästan hälften så många 

upplever en Liten förändring medan frekvensen för måttlig vaneförändring är 50 %. Vidare 

inom det ekologiska perspektivet uppfattar 25 % en stor förändring i sina Kommunikations-

och transportvanor och 50 % en Måttlig förändring. Inom vanorna Konsumtion och 

Kommunikation och transport är Måttlig det svarasalternativ som har högst procentsats 

medan Källsortering och Elförbrukning har sin högsta under Stor vaneförändring. 

Från Urval 1 inom det ekologiska perspektivet uppfattar majoriteten att det inte har skett 

någon förändring i deras vanor (se Tabell 1). 

Tabell 1. Ekologiskt perspektiv  

Fördelning av svar i procent över deltagarnas skattning av sin förändring av vanor med avseende på 

konsumtion, kommunikation och transport, källsortering och elförbrukning i förhållande till given 

input om ekologiska hållbarhetsperspektiv. Övre delen avser deltagare med stor attitydförändring 

(Urval 4) och undre delen avser deltagare utan attitydförändring (Urval 1). 

Urval 4 

(N=48) 

Vanor Ingen Liten Måttlig Stor  Väldigt stor 

Konsumtion 0 15 50 33 2 

Kommunikation och transport 2 11 58 25 4 

Källsortering 2 4 11 56 27 

Elförbrukning 0 11 29 50 10 

 

Urval 1 

(N=65) 

  

        

Vanor Ingen Liten Måttlig Stor Väldigt stor 

Konsumtion 89 8 3 0 0 

Kommunikation och transport 87 9 4 0 0 

Källsortering 81 8 8 3 0 

Elförbrukning 83 11 5 1 0 
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 Från Urval 4 i det sociala perspektivet (se Tabell 2) ser 34 % en Stor förändring 

i Konsumtionsvanor och 44 % en Måttlig förändring . Källsortering och Elförbrukning har en 

hög frekvens i alternativet Stor. Resterande vanor ger även de störst utslag på Stor och 

Måttlig. Vidare i det sociala perspektivet finns en hög procent för Ingen från de i Urval 1 (se 

Tabell 2). 

 

Tabell 2. Socialt perspektiv 

Fördelning av svar i procent över deltagarnas skattning av sin förändring av vanor med avseende på 

konsumtion, kommunikation och transport, källsortering och elförbrukning i förhållande till given 

input om socialt hållbarhetsperspektiv. Övre delen avser deltagare med stor attitydförändring (Urval 

4) och undre delen avser deltagare utan attitydförändring (Urval 1). 

Urval 4  

(N=50) 

Vanor Ingen Liten Måttlig Stor  Väldigt stor

Konsumtion 4 14 44 34 4 

Kommunikation och transport 6 12 42 38 2 

Källsortering 4 10 18 58 10 

Elförbrukning 4 10 30 50 6 

      

Urval 1  

(N=81)  

Vanor Ingen Liten Måttlig Stor  Väldigt stor

Konsumtion 80 16 1 3 0 

Kommunikation och transport 80 15 4 1 0 

Källsortering 78 12 5 4 1 

El 80 14 4 2 0 

 

Inom det ekonomiska perspektivet i Urval 4 är svarsalternativet Stor mest frekvent 

(se Tabell 3). Konsumtion och Källsortering har här båda 58 %, medan Kommunikation och 

transport och Elförbrukning har 49 respektive 46 procent. I Urval 1 finns det högsta 

procentvärdet under ingen och den totala förändringen varierar mellan 2 och 16 % (se Tabell 

3). 
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Tabell 3. Ekonomiskt perspektiv 

Fördelning av svar i procent över deltagarnas skattning av sin förändring av vanor med avseende på 

konsumtion, kommunikation och transport, källsortering och elförbrukning i förhållande till given 

input om ekonomiskt hållbarhetsperspektiv. Övre delen avser deltagare med stor attitydförändring 

(Urval 4) och undre delen avser deltagare utan attitydförändring (Urval 1). 

Urval 4  

(N=33) 

Vanor Ingen Liten Måttlig Stor  
Väldigt 

stor 

Konsumtion 0 15 18 58 9 

Kommunikation och transport 3 12 24 49 12 

Källsortering 3 9 12 58 18 

Elförbrukning 0 18 15 46 21 

 

Urval 1  

(N=121)   

Vanor Ingen Liten Måttlig Stor  
Väldigt 

stor 

Konsumtion 80 16 2 2 0 

Kommunikation och transport 80 13 7 0 0 

Källsortering 75 14 7 4 0 

Elförbrukning 82 11 7 0 0 
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 I Urval 3 ger Ekonomiskt hållbarhetsperspektiv en förändring i attityden kring 

Konsumtion, vilket är signifikant (p>0.5). Resultaten för Källsortering, Kommunikation och 

Elförbrukning gav i sin tur inga signifikanta värden (se Tabell 4). 

 

Tabell 4. Hållbarhetsperspektiv i relation till attitydförändring i konsumtion 

Korstabell mellan attitydförändring i konsumtion och hållbarhetsperspektiven ekologiskt, socialt och 

ekonomiskt med frekvenser angivna i procent för respektive rad. Alternativet Väldigt stor hade värdet 

0 och presenteras därför inte i tabellen. 

Hållbarhetsperspektiv

Attitydförändring i % 

 Ingen Liten Måttlig Stor

  

Ekologiskt 12 31 48 9  

Socialt 9 24 59 8  

Ekonomiskt 5 12 65 18  

 

De deltagare som upplever en Måttlig attitydförändring benämns som Urval 3. Denna 

grupp valdes ut eftersom den har en stor svarsfrekvens och variabilitet. I Urval 3 har det 

ekonomiska perspektivet höga värden på alla fyra vanor (se Tabell 5). Det går även att se att 

svarsalternativet Måttlig vaneförändring har en höga värden inom alla perspektiv. 

 

Tabell 5. Vanorna i relation till hållbarhetsperspektiven för de som upplever måttlig attitydförändring 

Frekvenser av svar (procent inom parentes) över deltagarnas skattning av förändrade vanor inom 

Konsumtion, Kommunikation och transport, Källsortering och Elförbrukning för varje av de tre 

perspektiven, för Urval 3 som upplever måttlig attitydförändring. 

Urval 3  Vaneförändring           

Ingen  Liten  Måttlig Stor Väldigt stor  
Hållbarhetsperspektiv  Konsumtion   2 p<.000  
Ekologiskt 25 (12) 65 (31) 100 (48) 17 (8) 1 (0,4) 
Socialt 16 (9) 45 (24) 108 (59) 15 (8) 0 (0) 
Ekonomiskt 9 (5) 21 (11) 113 (61) 31 (17) 0 (0) 

    Kommunikation och transport  2  p<.001   
Ekologiskt 36 (17) 61 (29) 82 (39) 26 (13) 3 (2)  

Socialt 22 (12) 46 (25) 92 (50) 22 (12) 0 (0)  
Ekonomiskt 13 (7) 28 (15) 107 (58) 23 (13) 0 (0)  
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    Källsortering   2  p<.142   
Ekologiskt 28 (14) 36 (17) 70 (34) 60 (29) 14 (7)  
Socialt 21 (11) 29 (16) 76 (41) 49 (27) 9 (5)  

Ekonomiskt 12 (7) 18 (10) 81 (47) 52 (28) 11 (6)  

    Elförbrukning    2  p<.174   
Ekologiskt 15 (9) 22 (13) 87 (50) 46 (26) 4 (2) 

Socialt 25 (14) 35 (19) 89 (48) 29 (16) 6 (3) 

Ekonomiskt 33 (16) 43 (20) 83 (40) 39 (19) 10 (5) 
 

 Sammanfattning. De flesta som upplevt en stor attitydförändring har även upplevt en 

förändring av sina vanor i någon grad. Genom tabellerna för Urval 1 går det att se en hög 

procent i kategorin Ingen vilket betyder att de som inte upplever en attitydförändring till 

största delen inte heller upplever en förändring i sina vanor. 

 Källsortering har en hög total förändring i alla perspektiven och dessutom en hög 

frekvens på svarsalternativet Stor i alla Urval 4.  

 I den sista tabellen har påverkan av de tre perspektiven testats i relation till de fyra 

vanorna. Genom testen syns en stor påverkan inom det Ekonomiska perspektivet.  

 En måttlig attitydförändring verkar även ge en Måttlig vaneförändring inom alla 

hållbarhetsperspektiv. 

 

Resultat från kvalitativ enkätdata 

Resultatet från studiens kvalitativa enkätdata presenteras i tre underrubriker som visar vilka 

kategorier som kunde urskiljas under analysen. Kategorierna ger en överblick av vad som 

kan vara uppkomsten till attityd- och vaneförändringen. Resultatet presenteras även med 

hjälp av direktcitat från deltagarnas enkätsvar.  

 Breddning av begreppet. Enkätdata visar en viss begreppsbreddning för många av 

deltagarna. Nästan hälften av deltagarna menar att de fick reda på något som de tidigare inte 

kände till om hållbar utveckling. Det som vidare uttrycks är att de från början endast 

relaterade begreppet hållbar utveckling till miljöfrågor, med stort fokus på källsortering, 

ekologisk konsumtion, elförbrukning och eco-driving. Begreppet har under och efter 

träffarna blivit bredare i den bemärkelsen att det global-ekonomiska och sociala perspektivet 

har kommit fram. Det finns en viss förvåning och förundran över denna nya information. 
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”Hållbar utveckling för mig innebär att man ska spara på miljön och vara rädd om de miljöresurser vi 

har. Men kursen visade på så mycket mer” 

 Enkätdata visar även en större förståelse för hur de tre perspektiven i hållbar 

utveckling hänger samman. Att handla ekologiskt har förutom betydelse för den enskilda 

individen också betydelse för samhället. Det uttrycks även exempel på hur elavtal har 

betydelse för ekonomi, ekologi och även sociala aspekter. Detta för den enskilde och även för 

samhället i stort. Det finns en antydan till begreppet hållbarhets komplexitet och de många 

olika perspektiv och nivåer som innefattas. De menar att det till en början kan vara svårt att 

greppa helhetsbilden.  

 

”Kom underfund om att det också handlar om att ta tillvara människor. Det handlar bland annat om 

psykologi och pedagogik” 

 

”Att hållbar utveckling innefattar så mycket mer. Sociala o ekonomiska aspekter” 

 

 Det finns dock de som menar att träffarnas fokus har varit för brett, ur en negativ 

bemärkelse. Deltagarna menar att det även efter träffarna är svårt att se sin egen roll i de 

globala frågorna och att det var svårt att under träffarna få ner de stora frågorna på en mer 

lokal nivå. 

”Materialet hade lite för mycket fokus på stora världsomspännande problem och utmaningar där man 

känner att man har liten chans att påverka” 

 

 Förändring i vanor. De beteende- och vaneförändringar som nämns rör till stor del 

transport, elförbrukning, källsortering och konsumtion. Detta är vanor som deltagarna även 

nämner som bekanta och ”lättgreppliga”. Men den större förståelsen för sin egen inverkan på 

den globala nivån (ex. världsekonomin och arbetsförhållanden) finns där. En tendens som 

blev synlig är huruvida deltagarna före träffarna kände sig osäkra på sin egen roll i hållbar 

utveckling och därför kände att de tidigare inte förändrat sina vanor på grund av det. I denna 

grupp finns det tydliga exempel på beteenden i vardagen privat och på arbetsplatsen som 

förändrats. 

”Sålde bilen, cyklar istället” 
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”Jag fick igenom att vi skriver ut på dubbelsidigt istället för enkelutskrift” 

 

 Det går även att se att många redan före träffarna hade en bild av hållbar utveckling 

som motsvarade det som togs upp på träffarna. Bland dessa finns det dels de som anser att 

deras vanor förändrats eftersom de fått ytterligare information eller ”aha-upplevelser”, och 

dels de som anser att de redan hade en bra bild av begreppet och sedan tidigare tillämpade 

detta i sitt vardagsbeteende.  Bland de sistnämnda finns det även de som börjat fundera över 

vissa beteenden som utförts utan någon större eftertanke. 

 

”Tidigare har jag snällt sorterat mina sopor, efter träffarna har jag mer reflekterat över vår konsumtion 

och varför det blir så mycket sopor. Ex. har vi försökt laga mindre mat eftersom vi tidigare oftast fått 

mat såsom pasta, ris och bulgur över” 

 

 Det finns även de som menar att träffarna fått dem att fundera lite extra men att det 

inte påverkat deras beteende. 

 

”Jag funderar på det ibland men det förändrar inte min konsumtion” 

Tillförlitlighet till källan. Deltagarna visar inte några tecken på att misstro samtalsledarna 

eller arbetsdukarna som informationskälla. Det finns dock en viss tveksamhet till 

informationen som kommer från övriga deltagare. Vissa uttrycker att gruppdiskussionerna 

kunde bestå av mycket gissningar, vilket lett till att de inte känt sig säkra kring den 

informationskällan. De menar dock i vissa fall att träffarna väckt en nyfikenhet att på egen 

hand söka information i efterhand. Däremot finns det en större grupp som menar att 

trovärdigheten till de andra deltagarna måste anses hög eftersom diskussionerna handlade om 

den egnes erfarenheter. 

 

”Merparten av informationen var delande av andras upplevelser och tankar och det finns verkligen 

ingen anledning att inte se det som trovärdigt” 

 

En annan aspekt som uttrycks är avsaknaden av återkoppling efter träffarna. Deltagarna 

uttrycker att de är nöjda med gruppövningarna men att det blivit svårt att tillämpa 
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informationen ute i verksamheten eftersom det de lärt sig och diskuterat inte tas upp igen. 

Det har väckt en viss skepsis till programmet och dess utformning. Vissa uttrycker att det 

som slöseri när programmet inte kunnat tas tillvara på, och att motivationen att agera hållbart 

inte ökat på arbetsplatserna. 

Diskussion 

I denna studie har en större grupp människor aktiverats kring hållbarhetsfrågor från 

ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbarhetsperspektiv. Syftet med studien var att genom 

kvantitativ data undersöka om de deltagare som upplever respektive inte upplever en 

attitydförändring även erfarit att vanorna har förändrats vid vissa specifika aktiviteter efter 

hållbarhetsprogrammet. Studien syftade även till att genom kvalitativ data urskilja 

uppkomsten till den eventuella förändringen.  Enligt resultatet har både attitydförändring och 

vaneförändring skett efter behandlingen. De deltagare som inte upplever någon 

attitydförändring har till största delen inte heller upplevt någon vaneförändring. Det ger en 

grund och bekräftelse för antagandet att attityder och vanor har en relation till varandra 

(Ajzen, 1991; Knussen et al., 2004; Danner et al., 2008). För att vaneförändringen ska kunna 

ske borde ett försök till attitydförändring vara fördelaktigt att börja med. Det skulle kunna ske 

genom det Ajzen (1991) kallar actual behavioral control. Ajzen (1991) menar att vi validerar 

om ett beteende är positivt eller negativt för att skapa oss en attityd till beteendet. Då TPB 

bygger på att någon form av medvetet resonemang alltid är involverat vid ett beteende borde 

det vara möjligt att påverka utfallet. För att attitydförändring ska kunna ske behövs dock 

någon form av input från omgivningen som skulle kunna vara den informationen deltagarna 

har fått under gruppövningarna. Men det behövs även alternativ som är bekväma för 

individen, som Campbell-Arvai et al. (2012) förespråkar. Enligt Campbell-Arvai et al. (2012) 

finns antagandet att människor gärna gör det enkelt för sig och väljer det som är mest 

fördelaktig för dem själva. I de fall då det inte finns några konkreta exempel eller alternativ 

att återknyta till när deltagarna efter övningarna återgår till arbetsplatserna verkar 

motivationen att förändra vanorna även minska.  I samma spår finns Sundblads (2008) 

perspektiv där det också är viktigt att belysa fördelarna för individen om en förändring ska se. 

Det räcker inte med att förklara att det är positivt för miljön att förändra beteendet. Kanske är 

det då en fördel för hållbarhetsprojekt att belysa hela hållbarhetsperspektivet där även de 

ekonomiska och sociala aspekterna spelar in. Men då inte bara ur ett globalt perspektiv utan 

även ur ett hälso-och nyttoperspektiv. Detta är något som även går att finna i studiens 
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kvalitativa resultat där deltagarna ibland uttrycker att hållbar utveckling är ett alldeles för 

stort begrepp och att det är svårt att se sin egen roll och nytta i detta.  

Som resultatet visar finns det höjda frekvenser inom ekologi i relation till 

elförbrukning och källsortering medan det inom det ekonomiska perspektivet finns höjda 

frekvenser inom elförbrukning. Detta kan tyckas vara logiska kopplingarna mellan aktivitet 

och perspektiv med tanke på exempelvis kostnader för el i ett hushåll.  Däremot går det att se 

mer oväntade resultat då det ekologiska perspektivet har en måttlig, inte stor, inverkan på 

vaneförändringen i konsumtion, kommunikation-och transport och framför allt i källsortering. 

Det sociala och det ekonomiska perspektivet har en hög inverkan på konsumtion, 

kommunikation även om den främst finns inom det ekonomiska. Det går även att se en hög 

frekvens på källsorteringen inom alla perspektiv. Något som kan vara av betydelse är 

informationen om det obekanta och ovanliga som går att utläsa av studiens kvalitativa 

resultat. Det ovanliga är i detta fall informationen om att det finns tre perspektiv inom hållbar 

utveckling och att alla dessa tre hänger samman. Men även hur exempelvis de sociala 

aspekterna i hållbar utveckling hänger samman med konsumtion och kommunikation. Den 

stabila och bekanta kontext som Grankvist och Biel (2007) beskriver har i sammanhanget 

rubbats och individen blir således mer lättpåverkad att ändra sina vanor. 

Tendenser för första steget i Dahlstrand och Biels (1997) modell, där informationen 

ska komma från en trovärdig källa går att urskönja i studiens resultat och är en grundläggande 

faktor för attityd- och vaneförändringarna. Den generella uppfattningen är att informationen 

kom från en trovärdig källa när det gäller de samtalsledare som fanns med. Men det finns 

resultat som pekar på att trovärdigheten var låg eftersom mycket av informationen kom från 

andra deltagare under diskussionerna i grupp. Det går genom detta att följa en röd tråd av 

negativ inställning kring projektet, till en mindre eller ingen självupplevd förändring och 

vanorna.  

Den input deltagarna får under gruppövningstillfällena kommer av information från 

samtalsledare, erfarenhetsutbyte med gruppmedlemmar samt fakta från arbetsdukarna. Precis 

som Sundblad (2008) menar att framställningen av informationen har stor betydelse för 

attityd- och beteendeförändringar så hade samtalsledarna en stor roll vid träffarna. Under 

första träffen reder de ut begreppet hållbarhet och det finns chans att diskutera diverse 

förväntningar med utbildningen. På så vis skapas en gemensam förståelse och grund att 

bygga vidare på under dagarna. Deltagarna får också chansen att lära känna sina 

samtalsledare, vilket kan ha betydelse för tilliten till informationskällan. Vidare har 

dynamiken i gruppen även betydelse eftersom träffarna till viss del bygger på en form av 
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erfarenhetsutbyte mellan deltagarna. De bör också känna en viss tillit till varandra för att 

kunna skapa en diskussion. Den informationsbearbetning som sker under träffarna skulle 

kunna vara en parallell till det Campbell-Arvai et al. (2012) menar behövs för att vanor ska 

kunna brytas. Informationen är då inte tillräcklig utan den bör kompletteras för att ha 

inverkan på deltagaren. Feedback är också ett återkommande ämne i den teoretiska 

introduktionen, och det kan återfinnas i hållbarhetsprogrammet. Samtalsledarna fanns  med 

under träffarna och gav input när så behövdes. Den större gruppdiskussionen i slutet av 

övningarna var även en form av feedback eftersom deltagarna fick dela med sig av sina 

resultat och få reaktioner för övriga deltagare. Men i resultatet syns även avsaknaden av 

återkoppling efter övningarna då vissa deltagare uttrycker att meningsfullheten försvunnit 

eftersom innehållet från övningarna inte bearbetats ytterligare ute i verksamheten.  

En annan aspekt är ifall deltagarna redan hade starka vanor i sitt hållbarhetsbeteende 

eller inte. Vissa av deltagarna uttrycker att de redan hade kunskap inom området och agerade 

hållbart. Detta går bara att spekulera kring eftersom någon exakt mätning aldrig gjordes. Men 

det är en faktor som borde påverka utfallet och hur mottaglig individen är för ny information 

(Verplanken & Aarts, 2006; Ajzen, 1991).  

Sammanfattning. Enligt deltagarans självskattning har förändring skett i attityder och 

vanor efter gruppövningarna. De tre perspektiven ger en vanförändring som överensstämmer 

väl med vanorna kring Konsumtion, Källsortering, Kommunikation och elförbrukning. Det 

framgår även att attitydförändringen ligger till grund för samma mönster och att Konsumtion 

har den största attitydförändringen inom det ekologiska perspektivet.  

Information om det oväntade och obekanta tycks ha haft betydelse för 

attitydförändringen. Det kan bero på att det beteende som redan är rotat och etablerat hos 

individen är svårare att påverka. Vanor kring Konsumtion samt Kommunikation och transport 

gav båda en höjning på ekonomisk hållbarhet, som var ett av de perspektiven som deltagarna 

före träffarna inte var lika medvetna om. En bidragande faktor skulle kunna vara att dessa 

perspektiv var oväntad och ny information.  

 

Metoddiskussion 

Undersökningen skedde i efterhand och bygger på deltagarnas upplevelser och minne 

av förändringarna. Enligt Cohen et al. (2010) är denna typ av design inte att eftersträva men 

ibland kan det vara det enda möjliga. En renodlad experimentell design kunde inte fullföljas 

eftersom det inte gick att randomisera i urvalsgruppen, då denna redan fanns att tillgå vid 
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studiens start. Grupperna blev homogena i den mening att de arbetar inom samma kommun 

men det kan ha funnits störande variabler som inte kunde påverkas. Det gick inte garantera att 

grupperna fått exakt samma information under gruppövningarna eftersom det är flera olika 

samtalsledare som håller i samtalen. Dessa faktorer kan även ha en inverkan på reliabiliteten 

då behandlingen för deltagarna kan ha vissa skillnader från gång till gång. En annan störande 

variabel var att deltagarna fick svara på enkäten en lång tid efter att de deltagit i samtalen, 

vilket betyder att faktorer som exempelvis minne och ointresse för ämnet kan inverka. 

Ännu en gång bör det poängteras att resultatet som presenterats i denna studie är 

deltagarnas självupplevda vane- och attitydförändring. En riskfaktor för validiteten vid denna 

typ av själutvärdering är att deltagarna framställer sig själva i bättre dager. Det behöver inte 

vara medvetet utan kan vara helt enligt deltagarens egen uppfattning av sig själv (Cohen et 

al., 2010).  Eftersom det i båda enkäterna var upplevelsen av attityder och vanor som skulle 

mätas ställde det höga kav på utformningen och formuleringarna. Enligt Cohen et al. (2010) 

är dessa företeelser svåra att mäta validiteten på i en undersökning. De finns i människan inre 

och yttrar sig bäst i beteenden i aktuell situation. Det kan vara svårt för en individ att veta 

exakt vad en attityd eller vana är, i sitt eget beteende. Det blir istället något forskaren genom 

datainsamlingen och analysen kan se. En eftermätning i form av enkät kan därför vara ett 

mindre bra redskap. Men för att stärka upp validiteten inför enkätutskicken har en teoretisk 

bakgrundsförståelse varit viktig. Med en större förståelse för fenomenen och teorin har 

frågorna kunnat utformas för att undersöka just detta. Ord som attityd och vanor har därför 

inte alltid behövt nämnas direkt till deltagarna eftersom det räcker med att forskaren vet vad 

denne vill undersöka och på vilket sätt detta smidigast tas reda på (Cohen et al., 2010). Detta 

tillämpades främst i den senare enkäten då det genom den första kunde konstateras att 

frågorna behövde justeras för att minska missförstånd. Data från första omgången visade 

nämligen att för mycket fokus bland deltagarnas svar emellanåt låg på att utvärdera själva 

utbildningen i sig och inte på deltagarens egen förändring. Ytterligare en stärkande faktor i 

metoden är det besök som gjordes under några av träffarna för ökad förförståelse och grund 

för fortsatt arbete. Genom denna förförståelse kunde sedan enkätfrågorna för den kvantitativa 

datainsamlingen utformas. Styrkan i denna studie ligger i det stora antalet deltagare samt 

kombinationen av datainsamlingsmetoderna och förförståelsen. 
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Förslag till fortsatt forskning 

Efter det resultat som studien visar väcks nya frågor kring informationen om det 

oväntade och attityd-samt vaneförändring. Ett förslag till fortsatt forskning huruvida det är 

möjligt att urskilja olika typer av oväntad information och hur det påverkar förändringen. 

Finns det olika grader? Påverkar tidigare upplevda erfarenheter? En annan relevant fråga är 

hur mycket personens egenintresse har betydelse. Är det en fråga om egoism? Det verkar 

finnas en tendens att se nyttan för sig själv för att kunna förändra beteendet. Ett område att 

undersöka ytterligare är därför om deltagarna upplever det viktigare att agera hållbart när det 

är möjligt att se egennyttan. 
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Bilaga 1 – första enkäten 

 

 När deltog du i gruppövningstillfällena? 

 

 Kön:   Man   Kvinna  

 

 Ålder:  

 

Ekologisk hållbarhet 

 I vilken utsträckning uppfattar du att dina vanor kring följande aktiviteter har 

förändrats efter hållbarhetsprogrammet? 

Ingen Liten Måttlig Stor Väldigt stor 

Konsumtion       

Kommunikation och      

transport 

Källsortering       

Elförbrukning      

 

 I vilken utsträckning uppfattar du att dina attityder kring ekologisk hållbarhet har 

förändrats? 

Ingen  Liten Måttlig Stor Väldigt stor 

      

 

 

Social hållbarhet 

 I vilken utsträckning uppfattar du att dina vanor kring följande aktiviteter har 

förändrats efter hållbarhetsprogrammet? 

Ingen Liten Måttlig Stor Väldigt stor 

Konsumtion       

Kommunikation och      

transport 

Källsortering       

Elförbrukning      
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 I vilken utsträckning uppfattar du att dina attityder kring social hållbarhet har 

förändrats? 

Ingen  Liten Måttlig Stor Väldigt stor 

      

 

 

Ekonomisk hållbarhet 

 I vilken utsträckning uppfattar du att dina vanor kring följande aktiviteter har 

förändrats efter hållbarhetsprogrammet? 

 

Ingen Liten Måttlig Stor Väldigt stor 

Konsumtion       

Kommunikation och      

transport 

Källsortering       

Elförbrukning      

 

 I vilken utsträckning uppfattar du att dina attityder kring ekonomisk hållbarhet har 

förändrats? 

 

Ingen  Liten Måttlig Stor Väldigt stor 
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Bilaga 2 – Följebreven till deltagare 

Första enkäten 

 

Du får detta mail eftersom vi har fått uppgifter om att Du deltagit i kommunens 
hållbarhetsprogram. Har Du inte deltagit i träffarna kan Du bortse från detta mail samt 
enkäten. 
 
Vi är utvärderare från BTH som, på uppdrag av kommunen, kommer arbeta med att utvärdera 
projektet under våren. Vårt arbete kommer resultera i en projektrapport samt en 
magisteruppsats.  
 
Dina erfarenheter av träffarna kommer vara till stor nytta för Karlshamns kommuns fortsatta 
arbete kring hållbarhetsfrågor.  
 
Tack för att Du vill hjälpa till! 
 
 
 
Andra enkäten 
 
Hej, 
För en tid sedan fick Du möjlighet att vara med i en utvärderande enkät om kommunens 
hållbarhetsprogram  
 
Resultatet från den enkäten blev en projektrapport som överlämnades till projektansvariga. 
En annan del av utvärderingen är min magisteruppsats. För att denna uppsats ska bli så tydlig 
som möjligt skulle jag vara mycket tacksam om Du tog dig tid att svara på några 
kompletterande frågor som behövs. 
 
Tack för att Du vill hjälpa till! 
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Bilaga 3 – andra enkäten 

1. Vad hade du för tankar kring hållbar utveckling före hållbarhetsprogrammet? 
 

2. Uppmärksammade du något som du tidigare inte kände till, under 
hållbarhetsprogrammet? 
Om nej, bortse från följande två frågor. 
Om ja, kan du ange vad?  
Har detta fått dig att tänka annorlunda i din vardag? På vilket sätt? 
 

3. Kan du se någon nytta med informationen du fick under hållbarhetsprogrammet? 
- Om ja; försök beskriva på vilket sätt. 
- Om nej; försök beskriv varför inte. 
 

4. Kan du minnas att du förändrade något beteende efter hållbarhetsprogrammet? 
Om ja 
- Om ja - beskriv beteendet och situationen. (en bekant situation, ny situation) 
- upplever du att det var svårt att förändra beteendet? 
 

5. Upplevde du att informationen du fick under hållbarhetsprogrammet kom från en 
trovärdig källa?  
- Utveckla. 

 

 


