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Sammanfattning 

En av vår tids största utmaningar är de pågående klimatförändringarna. Forskning visar att det till 

allra största del är vi människor som genom våra utsläpp av växthusgaser är ansvariga för den 

globala uppvärmningen och de problem som den för med sig. För att reducera utsläppen av 

växthusgaser och uppnå de internationella utsläppsmålen krävs delvis insatser på individnivå. 

Vissa människor bryr sig mycket om klimatet och försöker göra allt i sin makt för att minska sin 

egen klimatpåverkan, andra vill göra något men vet inte vad och vissa bryr sig inte alls. Denna 

studie syftar till att ge en djupare förståelse för hur man kan påverka människor att leva mer 

klimatsmart genom att identifiera faktorer som påverkar miljövänliga beteenden i både positiv 

och negativ riktning.  

Studien genomfördes genom en kvalitativ fallstudie där datainsamlingen gjordes genom 

personliga intervjuer med invånare i Luleå kommun. Studiens resultat visar att kunskap har en 

stark koppling till en individs beteenden. Det är viktigt att de insatser man gör till förmån för 

klimatet känns betydelsefulla. Många har en vilja att göra mer för klimatet men hindras av 

kontextuella faktorer, till största del handlar det om tidsaspekten. Förutom de faktorer som 

identifierades i det teoretiska ramverket framkom även ytterligare orsaker till varför individer 

beter sig miljövänligt: hälsa, ekonomi, etik, sparsamhet samt att värna om framtida generationer.  

Genom att identifiera dessa faktorer samt få förklarat hur de påverkar individen kan studien bidra 

med information till beslutsfattare exempelvis inom kommuner för att de ska kunna anpassa sitt 

omställningsarbete till medborgarna i kommunen. Studiens rekommendationer för kommuner 

är att de bör bistå med tydlig information till invånarna, både när det gäller vilka mål de siktar 

till att uppnå samt vad som konkret krävs för att uppfylla dessa. Kommunen bör också göra det 

lättare att välja miljövänliga alternativ, marknadsföra såväl klimatnyttan men även andra skäl till 

ett visst beteende eftersom att många motiveras mer av andra fördelar än klimatnytta. Samt dela 

med sig av resultat i klimatarbetet för att göra medborgarna delaktiga samt sprida motivation att 

arbeta vidare. 

 

Nyckelord: Sustainability, sustainable lifestyle, low-carbon lifestyles, individual footprint, carbon 

footprint, environmental lifestyle, environmental motivation factors 

 

 



 

Abstract 

One of the greatest challenges of our time is the ongoing climate change. Research suggests that 

it is us humans that through our greenhouse gas emissions are the greatest cause of global 

warming and the problems that comes with it. To reduce the emissions of greenhouse gas and 

meet the international goals, it is necessary for individuals to make changes in their behavior.  

Some people care a lot about the climate and tries to do everything in their power to lower their 

own impact, others want to do something but do not know what and some people does not care 

at all. The purpose of this study is to provide a deeper understanding of how to influence people 

to live in a more environmentally friendly way by identifying factors that determines 

environmentally friendly actions both positively and negatively. 

The study was conducted through a qualitative case study where the data collection was made 

through personal interviews with citizens in Luleå. The results of the study show that knowledge 

has a strong connection to individual behaviors. It is important to know that the environmental 

actions you take is of importance. Many people have the desire to do more than they do but are 

hindered by contextual factors like saving time. Except for the factors that was identified in the 

frame of reference the study also shows that there are other reasons for individuals to act in an 

environmentally friendly way: health, economy, ethics, frugality and care about future 

generations. 

By identifying these factors and get an explanation of how they impact individuals, the study can 

aid decision makers of a county with information that helps them adapt their conversion work 

to the citizens. The recommendations for counties are to provide citizens with clear information 

both regarding what goals they aim to reach as well as concrete actions to take in order to fulfil 

these, make it easier to choose environmentally friendly options, market the environmental 

benefits but also other reasons for certain behaviors since many people are more motivated by 

other things than environmental reasons, share their results in their environmental work to 

include citizens as well as spread motivation for further behavior changes. 

 

Keywords: Sustainability, sustainable lifestyle, low-carbon lifestyles, individual footprint, carbon 

footprint, environmental lifestyle, environmental motivation factors 
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Klimatsmart livsstil:  

Hur människor kan påverkas till att leva mer klimatsmart. 

1. Introduktion 

Introduktionen till denna rapport börjar med en presentation av bakgrunden till 

problemområdet. Denna följs sedan av en problemdiskussion vilken leder fram till syftet med 

rapporten samt slutligen de två forskningsfrågor som ligger till grund för arbetet. 

1.1 Bakgrund 

En av vår tids största utmaningar är de pågående klimatförändringarna (Howard-Grenville, 

Buckle, Hoskins & George, 2014). Klimatet varierar av naturliga orsaker men till största del är 

det vi människor som är ansvariga för de senare årens globala uppvärmning genom våra utsläpp 

av växthusgaser (Howard-Grenville et al., 2014). Anledningen till att jordens klimat blir varmare 

är att naturen inte kan ta hand om de utsläpp av växthusgaser som vi gör, istället blir de kvar och 

alstrar solenergi vilket bidrar till att växthuseffekten förstärks (ibid.). En ökad temperatur för med 

sig många problem inom en mängd olika områden, bland annat för livsmedelsproduktion, 

tillgång på rent vatten, djur- och växtarters överlevnad, känsliga ekosystem, extremt väder och 

havsförsurning etc. (IPCC, 2014a). Vissa av dessa problem märks av redan idag och effekterna 

kommer att förvärras om temperaturen stiger ytterligare (ibid.). FN:s Klimatpanel IPCC 

bedömer att riskerna med uppvärmningen kan vara hanterbara om vi stannar på en maximal 

uppvärmning av två grader Celsius innan år 2050 (IPCC, 2014b).  

 

Koldioxidutsläppen från förbränningen av fossila bränslen och industriella processer har bidragit 

med ungefär 78% av de totala utsläppen av växthusgaser mellan år 1970 till år 2010 (IPCC, 

2014b). Koldioxid är den växthusgas som har mest inverkan på den globala uppvärmningen 

eftersom att mängden utsläpp är så stora, de står för mer än hälften av den klimatpåverkan som 

vi människor är ansvariga för (Naturvårdsverket, 2017a). I sin senaste analys betonar IPCC hur 

viktigt det är att minska utsläppen radikalt om det ska vara möjligt att hindra jordens 

medeltemperatur från att öka maximalt två grader (IPCC, 2014b).  

 

Enligt IPCCs rapport från 2014 kommer de största utsläppen globalt idag från el- och 

värmeproduktion (25%), jord- och skogsbruk (24%), industri (21%), transporter (14%), 
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byggnader (6,4%) samt övrigt (9,6%), tre fjärdedelar av utsläppen orsakas av användningen av 

fossila bränslen (IPCC, 2014b).  

 

I Sverige bidrar hushållens konsumtion med två tredjedelar av de totala konsumtionsbaserade 

utsläppen, och för hushållens konsumtion finns tre stora områden: livsmedel, transporter och 

boende, vilka utgör omkring 85% av hushållens totala utsläpp (Naturvårdsverket, 2017b). Under 

år 2016 stod transporter med personbilar i Sverige för 65% av utsläpp från transporter i landet 

(Naturvårdsverket, 2018). Sett ur ett konsumtionsperspektiv har Sveriges utsläpp inom landet 

minskat sedan år 1990 men i och med den ökade importen av varor och tjänster har utsläppen i 

stort sett varit konstanta år 2016 eftersom de skedde på annat håll än inom landet, av dessa utsläpp 

kan två tredjedelar härledas till hushållens konsumtion i form av livsmedel (varav en tredjedel 

utgörs av konsumtion av kött och fisk), transporter och boende (Naturvårdsverket, 2018).  

 

Både de internationella- och nationella målen för utsläppsreducering av växthusgaser kräver 

delvis individuella insatser för att påverka personliga utsläpp (O´Neill & Hulme, 2009; 

Whitmarsh, Seyfang & O´Neill, 2010). Michael Maniates (2001, refererad i DeSombre, 2018) 

hävdar att det är fel att lägga ansvaret för miljöproblemen på individer, eftersom att en människas 

åtgärder är försumbara när det gäller att minska problemen. DeSombre (2018) däremot, menar 

att fokuset på den individuella påverkan är berättigat eftersom att flera individers agerande 

genererar en masseffekt som faktiskt har betydelse.  

 

Enligt O´Neill och Hulme (2009) behöver kommunikationen effektiviseras för att individer ska 

ha möjlighet att engagera sig på ett betydande sätt genom att öppna vägar för att möjliggöra en 

livsstil som genererar mindre utsläpp av koldioxid. Det är viktigt att förstå och möjliggöra socialt 

engagemang för att begränsa utsläppen (Whitmarsh et al., 2010).  

1.2 Problemdiskussion 

Trots att kännedomen kring problematiken med klimatförändringarna är utbredd finns det 

många barriärer som förhindrar individer att agera genom att göra nödvändiga förändringar i sin 

livsstil (O´Neill & Hulme, 2009; Whitmarsh et al., 2010). DeSombre (2018) menar att de globala 

miljöproblemen ofta kan härledas till den sammantagna effekten av individuella beteenden och 

för att det ska vara möjligt att komma till en lösning gäller det att förstå varför människor beter 

sig som de gör så att man kan hitta ett sätt att påverka dem att ändra sina beteenden. Människors 

beteenden påverkar utsläpp genom bland annat energianvändning, val av teknik, livsstil och 
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konsumtionspreferenser (IPCC 2014b). Beteenden är djupt rotade i individens psykologiska, 

kulturella och sociala orientering vilket leder till olika livsstilar och konsumtionsbeteenden 

(ibid.).  

 

Den största svårigheten när det gäller att övertala stora grupper av människor att förändra sina 

beteenden som har negativ inverkan på miljön ligger i att det miljövänliga alternativet ofta är 

svårare och/eller dyrare för individen, dessutom är mycket av våra beteenden vanebetingade 

(exempelvis transporter och konsumtion) och sker utan större eftertanke, vilket gör vanorna 

svårare att bryta även om ambitionen finns (DeSombre, 2018). Utöver det utgör 

klimatproblemen ett komplext, globalt och långvarigt problem vilket gör det svårt för individen 

att förstå och relatera till (Whitmarsh et al., 2010).  

 

Enligt en undersökning från DEFRA (Department for Environment, Food & Rural Affairs i 

Storbritannien) hävdar de flesta människor att de gör saker som har positiv inverkan på miljön, 

men i verkligheten ser det inte riktigt ut så, även engagerade individer som identifierar sig som 

miljömedvetna agerar i strid med det de vet och värdesätter, till exempel att enbart göra små, 

enklare förändringar till förmån för klimatet, men inte kunna tänka sig att sluta flyga (Hale, 2010). 

När miljömedvetna människor agerar i strid med sina värderingar kallas det för ”the value-action 

gap” (Blake, 1999). Gapet är större för ”kostsammare” förändringar, exempelvis att flyga mindre 

eller dela med sig av sin bil än för mindre förändringar som att inte låta vattnet rinna medan man 

borstar tänderna (Binder och Blankenberg, 2017).  

 

Miljöavsikt och miljöpåverkan är olika saker, det räcker inte enbart med teorier för att förklara 

avsikten med handlingar för att förändra beteenden så att de blir mer miljövänliga (Stern, 2000). 

Historiskt sett så har miljöpåverkan till stor del varit en bieffekt av mänskliga aktiviteter för 

bekvämlighet, rörlighet, underlätta arbete, nöje, makt, status, säkerhet, traditioner, familj etc., på 

grund av detta har organisationer och teknologier skapats av mänskligheten för att möta dessa 

önskemål (ibid.). 

För att underlätta för individer att förändra sina beteenden som har störst inverkan på klimatet 

har Wynes och Nicholas (2017) identifierat vilka handlingar som har mest inverkan på klimatet, 

dessa är: skaffa ett barn mindre, leva bilfritt, undvika flyg samt äta växtbaserat. Författarna menar 

att deras rekommendationer går i strid med vad som traditionellt brukar uppmanas av de som vill 

reducera individers klimatpåverkan, vilka till största del handlar om att göra små 

beteendeförändringar, exempelvis att inte använda torktumlare (ibid.). Att bidra med 
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information som kan användas till att göra verkliga förändringar tror de är ett steg på vägen mot 

att nå tvågradersmålet (ibid.). Vissa forskare menar dock att om man lyckas få människor att göra små 

livsstilsförändringar så kommer detta så småningom att leda till att de tar sig an större, mer betydelsefulla 

förändringar i framtiden (Lorenzen, 2014; Binder & Blankenberg, 2017). 

1.3 Syfte  

Syftet med denna studie är att ge en djupare förståelse för hur man kan påverka människor att 

leva mer klimatsmart. 

1.4 Forskningsfrågor 

För att uppnå studiens syfte har två forskningsfrågor formulerats. Frågorna fokuserar på de 

faktorer som påverkar människors miljömässiga beteenden i positiv respektive negativ riktning. 

FF1: Vilka faktorer påverkar människors beteenden till att bli miljövänliga? 

FF2: Vilka faktorer hindrar människor från att bete sig miljövänligt? 
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2. Litteraturöversikt och teoretiskt ramverk  

Litteraturöversikten behandlar den tidigare forskning som använts till grund i denna studie samt 

till att utforma det teoretiska ramverket. I detta kapitel presenteras först faktorer som bidrar till 

att miljövänliga beteenden uppstår, följt av ett avsnitt om faktorer som hindrar miljövänliga 

beteenden. Dessa faktorer sammanfattas sedan i det teoretiska ramverket. 

2.1 Faktorer som bidrar till miljövänliga beteenden 

Här presenteras de faktorer som bidrar till att miljövänliga beteenden uppstår. Faktorerna har 

identifierats utifrån tidigare forskning och resulterade i sex olika kategorier. 

2.1.1 Kunskap 

En studie utförd av Chai, Bradley, Lo och Reser (2015) visar på ett samband mellan kunskap 

och tilltro på klimatförändringarna och om man bryr sig om klimatet. Författarna hävdar att 

utbildning kan relateras till omställningen mot en mer hållbar konsumtion. En studie utförd av 

Vicente-Molina, Fernández-Sáinz och Izagirre-Olaizola (2013) visar att formell utbildning och 

kunskap om miljöproblem har ett tydligt samband med miljövänligt beteende, dock på ett 

komplext sätt då den subjektiva kunskapen (vad människor tror att de vet) har större betydelse 

än den objektiva kunskapen (vad de verkligen vet) när det gäller att bete sig miljövänligt. Detta 

innebär att det finns en risk att människor gör felaktiga val när de försöker agera miljövänligt 

eftersom att de inte har rätt information (ibid.).  

Även Stern (2000) tar upp kunskap som en variabel när det gäller benägenheten att utföra 

miljövänliga handlingar och har upptäckt att avsikten med handlingarna inte alltid matchar 

miljöpåverkan vilket gör att vissa beteenden blir effektlösa. Whitmarsh et al. (2010) tar upp 

kunskap som en del av vad som krävs för att skapa förmågan hos allmänheten att reducera sina 

koldioxidutsläpp. Vetenskaplig kunskap (till exempel fakta om utsläpp av växthusgaser) tolkas 

olika beroende på individen som tar emot informationen och det är oklart om abstrakt 

information är användbar för individen när det gäller att vara till hjälp i beslutsfattandet (ibid.).  

O´Neill och Hulme (2009) ser på kunskap om klimatförändringarna som en förutsättning för att 

meningsfullt kunna engagera sig i arbetet mot att reducera sina utsläpp. Ett meningsfullt 

deltagande är en förutsättning för att kunna skapa lågkoldioxidbeteenden (Lorenzoni, Nicholson-

Cole & Whitmarsh, 2007).  
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Utbildning och information kan också bidra med att förändra människors attityder och 

föreställningar (Stern, 1999). Enligt Corner och Randall (2011) spelar utbildning en viktig roll 

för att forma attityder, värderingar och beteenden hos barn senare i livet. 

2.1.2 Attityder och värderingar 

Stern (2000) har sammanställt en mängd olika variabler som påverkar beteendet i olika riktningar, 

däribland finns attitydfaktorer som kan skapa en generell vilja att agera, dessa formas sedan till 

specifika beteenden beroende på personlig förmåga samt kontextuella faktorer. Även värderingar 

har en stor betydelse för beteenden (ibid.). Värderingar kan påverka både attityder och beteenden 

(De Groot & Steg, 2010).  

Stern (2000) har delat upp de olika värderingarna i tre grupper: egoistiska, altruistiska och 

biosfäriska värderingar. Människor som har dessa olika värderingar kan alla utföra miljövänliga 

handlingar, men av olika anledningar (De Groot & Steg, 2010). En energieffektivare bil kan till 

exempel väljas på grund av att den är billigare att köra (egoistiskt), för att den genererar mindre 

avgasutsläpp som drabbar andra människor (altruistiskt) eller för att den genererar mindre 

koldioxidutsläpp (biosfäriskt) (ibid.).  

Ertz, Karakas och Sarigöllü (2016) föreslår att man för att uppmuntra till miljövänliga handlingar 

ska fokusera kommunikationen på det som tilltalar mottagaren, exempelvis att spara pengar, detta 

gör att budskapet tas emot med en god attityd. Genom att påverka uppfattningar och attityder 

kan man påverka beteenden, även om man inte kan förändra de kontextuella faktorer som finns 

där beslutet tas (ibid.).  

Stern (2000) tar upp en ABC-teori utformad av Guagnano, Stern och Dietz (1995, refererad i 

Stern, 2000), vilken går ut på att beteende (B) är en produkt av attityder (A) och kontextuella 

faktorer (C). Förhållandet mellan beteende och attityder är starkast när kontextuella faktorer har 

liten eller ingen påverkan, vilket tyder på att personliga beteenden påverkas betydligt av 

kontextuella faktorer (Stern, 2000). Kontextuella faktorer kan handla om hur lätt det är att utföra 

beteenden, hur tidskrävande eller kostsamt det är (ibid.). Av detta kan man utläsa att små, icke-

krävande beteenden troligen utlöses av attitydvariabler medan större, mer krävande beteenden 

begränsas av kontextuella faktorer. 

2.1.3 Naturupplevelser 

Chawla (1999) har i sina studier funnit att människors intresse för miljön, samt deras miljövänliga 

handlingar kan härledas till att de tidigare, oftast under barndomen, har spenderat tid i naturen, 

eller har någon typ av ”upplevelse” av naturen. Vidare beskriver Chawla hur föräldrar, andra 
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familjemedlemmar, lärare eller klasser, engagemang i miljöorganisationer, böcker eller förlusten 

av en högt värderad plats är saker som kan influera ett intresse för miljön (Chawla, 1999).  

2.1.4 Imitation av andras beteenden 

Babutsidze och Chai (2018) menar att individer ofta imiterar synliga miljövänliga beteenden från 

sina jämlikar, imitationen blir inte exakt utan i en version som är möjlig för imitatören. 

Författarna menar att detta tyder på att beteenden är ett viktigt motiv och understryker behovet 

av fler studier på området, imitationen görs enbart av synliga beteenden och inte de ”osynliga” 

(ibid.). Enligt Binder och Blankenberg (2017) är hållbar utveckling beroende av att konsumenter 

uppvisar medvetenhet kring miljön och utövar miljövänliga beteenden. 

2.1.5 Kontextuella faktorer 

Det kan vara svårt att motivera människor att ägna sig åt miljövänliga beteenden eftersom att de 

ofta är dyrare och/eller mer ansträngande (DeSombre, 2018). Ertz et al. (2016) tar upp 

kontextuella faktorer som tid, pengar och makt (kontroll) som influenser när det gäller 

miljövänliga beteenden, i sin studie visar författarna att en person som upplever sig ha mer tid 

och pengar mer troligt kommer engagera sig i miljövänligt beteende, detta eftersom att de 

uppfattar miljövänliga beteenden som mer viktigt och mindre kostsamt än de som upplever sig 

ha lite tid och lite pengar. Kontextuella faktorer kan uppfattas olika av olika individer, exempelvis 

kan ett högre pris på en produkt utgöra en barriär till att köpa produkten för en individ, medan 

priset indikerar en bättre produkt för en annan individ (Stern, 2000). 

2.1.6 Andra faktorer  

Howell (2012) har genom en kvalitativ studie undersökt motiven bakom varför olika personer 

valt att leva miljövänligt, de värderingar och motiv som kom fram var: social rättvisa, 

samhörighet/samhället, sparsamhet och personlig integritet. Studien ger en insikt i att det finns 

andra motiv än miljömässiga vilka kan leda till att människor väljer att leva lågkoldioxidlivsstilar 

(ibid.). För vissa är miljövinster enbart av mindre betydelse när det gäller handlingar, eller så är 

miljöeffekterna till och med okända för konsumenten (Stern, 2000). 
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2.2 Faktorer som hindrar miljövänliga beteenden 

Här presenteras de utifrån tidigare forskning identifierade faktorer som hindrar miljövänliga 

beteenden från att uppstå. Faktorerna har delats upp i tio olika kategorier. 

2.2.1 Brist på kunskap 

Brist på kunskap kan enligt Lorenzoni et al. (2007) handla om kunskap om orsaker, 

konsekvenser, möjliga lösningar, förvirring, brist på erfarenhet, förståelse och medvetenhet samt 

brist på information. Okunnighet om problemen utgör enligt Gifford (2011) en barriär på två 

sätt, för det första kan det handla om att man inte ens känner till problemet, och för det andra 

att man inte vet vad man ska göra även om man känner till problemet. Gifford (2011) tar även 

upp begränsad kognition av miljöproblemen som en psykologiskt begränsande faktor när det 

gäller att gå till handling. Okunskap kan också leda till att vissa beteenden som är avsedda att vara 

miljövänliga i själva verket är effektlösa (Stern, 2000). 

2.2.2 Osäkerhet och skepticism 

Osäkerhet och skepticism syftar till orsaker, allvaret, nödvändigheten och effektiviteten av 

handlingar (Lorenzoni et al., 2007). Osäkerheten kring vad som egentligen gäller angående 

klimatförändringarna gör att människor blir avtrubbade när de hör samma information om dem 

gång på gång, denna avtrubbning benämns av Gifford (2011) för ”environmental numbness”.  

2.2.3 Misstro 

Misstro till informationskällor som exempelvis media bidrar enligt Lorenzoni et al. (2007) också 

till att handling uteblir. Det kan exempelvis handla om föreställningen att media överdriver eller 

är partiska (ibid.). Att ansvaret läggs på de som egentligen inte är ansvariga eller att man anser att 

staten och industrin borde göra mer för klimatet är också något som begränsar miljövänliga 

handlingar (ibid.). Misstro till experter och myndigheter tas även upp som en psykologisk barriär 

av Gifford (2011), författaren menar att det är viktigt med förtroende i alla relationer och att 

förtroendet skadas lätt, när det händer uppstår ett motstånd, exempelvis mellan staten och 

medborgarna. Brist på politisk handling kan handla om lokal-, nationell eller internationell 

politik, att man inte har tilltro till att staten tar ansvar och själva gör meningsfulla handlingar 

(Lorenzoni et al., 2007). Brist på handling av företag och industri handlar om att de inte agerar i 

linje med vad de förespråkar vilket också genererar misstro (ibid.).  

2.2.4 Problemet svårt att greppa 

Att klimathotet är ett avlägset problem som drabbar andra länder, andra människor i framtiden 

gör att problemet är svårt att föreställa sig (Lorenzoni et al., 2007). Eftersom att detta är ett 
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fenomen som inträffar utanför den direkta uppmärksamheten och inte innebär några personliga 

svårigheter kallar Gifford (2011) även detta för en form av ”environmental numbness”.  

Vissa har uppfattningen om att ”teknologin kommer att rädda oss” (Lorenzoni et al., 2007). Det 

finns också upplevda risker när det gäller ny teknologi, exempelvis rädsla för om den kommer 

fungera i vardagen (Gifford, 2011). 

2.2.5 Andra prioriteringar 

Andra prioriteringar som familj, ekonomi eller lokala miljöproblem kan gå före att ställa om till 

ett miljövänligt beteende (Lorenzoni et al., 2007). Att investera i miljövänliga saker innebär 

ibland en finansiell risk eftersom att det är dyrt med exempelvis solpaneler för att få hållbar energi 

(Gifford, 2011). Många miljövänliga beteenden innebär en konflikt mellan individens olika mål, 

det kan handla om att man hellre vill utföra något på ett snabbt sätt utan ansträngning än att det 

ska vara miljövänligt, eller att de vill att det ska vara så billigt som möjligt hellre än att det är bra 

för miljön (Steg, Bolderdijk, Keiser & Perlaviciute, 2014). Detta betyder att trots uppfattningen 

om att det är viktigt att bry sig om miljön kan det i många fall innebära att det är mindre lönsamt 

och/eller njutningsfullt samt kräver mer tid och/eller jobb att bete sig miljövänligt än att inte 

göra det (ibid.). 

2.2.6 Ovilja 

En ovilja till att göra livsstilsförändringar kan grunda sig i rädsla för försämrad levnadsstandard, 

att det är jobbigt, att det kostar mer (både tid och pengar) (Lorenzoni et al., 2007). Chai et al. 

(2015) fann i sin studie att inkomst hade en negativ korrelation med hållbar konsumtion, detta 

trots att man kanske kan tänka sig att människor med hög inkomst kan tänka sig att betala mer 

för miljövänliga varor, en trolig förklaring kan vara att ”tid är pengar” och om det tar mycket 

tid att handla hållbart väljs detta bort till förmån för att tjäna pengar. Oro för att andra ”snålåker” 

handlar om ovilja att göra förändringar om andra bara ska ”glida med” (Lorenzoni et al., 2007). 

Att jämföra sig med vissa nyckelpersoner gör också att man kan fråga sig varför man ska göra 

förändringar i sin livsstil när andra inte gör det, vilket utgör ännu en orsak till att miljövänligt 

beteende uteblir (Gifford, 2011). Sociala normer och förväntningar tillexempel på att konsumera, 

att en grön livsstil inte är ”cool”, att det får en att framstå som konstig eller som en ”hippie” 

(Lorenzoni et al., 2007). Gifford (2011) har identifierat sociala risker med livsstilsförändringar 

vilka kan utgöra ett hinder, exempelvis rädsla för att det påverkar ens image, vilket kan skada 

självförtroendet och självkänslan. 
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2.2.7 Fatalism 

Fatalism, föreställningen om att ”det är för sent”, eller känslan av att ens handlingar bara är ”en 

droppe i havet” handlar om individuell hjälpsamhet i förhållande till storleken på problemet 

(Lorenzoni et al., 2007).  Även annan forskning visar att hjälplöshet är en stor del av problemet 

när det gäller att anpassa sig till ett miljövänligt beteende, bland annat visar en studie utförd av 

Levin (1993, refererad i Kaplan, 2000) att mer information angående miljöproblem ledde till 

ökad omsorg om miljön, men även större känsla av hjälplöshet. En annan studie av Donn (1999, 

refererad i Kaplan, 2000) visade att många som verkar vara ointresserade av miljöproblemen 

avsiktligen distanserar sig själva från problemen för att undvika dem, detta trots att de egentligen 

kanske bryr sig om problemet. Ytterligare en studie av Allen och Ferrand (1999, refererad i 

Kaplan, 2000) visar att människor som känner sig hjälplösa har mindre benägenhet att ägna sig 

åt miljövänliga beteenden på grund av föreställningen att insatserna inte gör någon skillnad. 

Gifford (2011) menar också att det finns en upplevd risk att de gjorda förändringarna inte räcker 

till, att personen i själva verket anstränger sig i onödan när förändringarna inte ha någon verklig 

effekt.  

2.2.8 Brist på alternativ, brist på resurser 

Brist på möjliggörande initiativ handlar om att de miljövänliga alternativen är dyra, jobbiga, inte 

fungerar i verkligheten med den rådande infrastrukturen eller ekonomin till exempel. (Lorenzoni 

et al., 2007). Exempel på sådana strukturella barriärer är att en låg inkomst gör det svårt att 

investera i solceller eller att det är svårt att transportera sig kollektivt om man är boende på 

landsbygden (Gifford, 2011). Enligt Stern (2000) hindras många betydelsefulla beteenden kraftigt 

av brist på inkomst eller infrastruktur. Personlig kapacitet, det vill säga om man har kunskapen 

och förmågan att utföra vissa handlingar, tillgänglig tid att utföra dem, pengar, social status och 

makt påverkar också om man utför miljövänliga handlingar eller inte (Stern, 2000). 

2.2.9 Vanor och rutiner 

Vanan är ett standardiserat sätt att utföra vissa procedurer och utgör en nyckelfaktor när det gäller 

miljövänliga beteenden (Stern, 2000). Vanor och rutiner ligger ofta bakom betydelsefulla 

beteenden trots att de sällan aktivt övervägs (ibid.). Att dessa beteenden sker utan större eftertanke 

gör vanorna svårare att bryta även om ambitionen finns (DeSombre, 2018).  

2.2.10 ”The value-action gap” 

Gapet mellan medvetenhet om klimatförändringar och de begränsade beteendet benämns ”the 

value-action gap” (Blake, 1999). Gapet är större för ”kostsammare” förändringar medan de är 

mindre för små förändringar (Binder och Blankenberg, 2017). Enligt Chai et al. (2015) minskar 
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gapet med ökad ålder eftersom att äldre personer har större erfarenhet av hållbar konsumtion. 

Ökad kunskap minskar också gapet, liksom ökad fritid (ibid.). Oro för klimatet har motsatt effekt 

och gör istället så att gapet ökar, vilket innebär att människor som i själva verket bryr sig mycket 

om klimatet, inte gör särskilt mycket för att minska sitt koldioxidavtryck (ibid.). Gapet tydliggör 

att det finns komplexa interaktioner av psykologiska, sociala och kontextuella faktorer som 

påverkar beteendet (Stern, 2000). Whitmarsh et al. (2010) har också identifierat ett glapp mellan 

kunskap och beteende vilket tyder på att det finns barriärer som hindrar beteendet från att uppstå. 

Enligt Chai et al. (2015) beror klimatproblemens value-action gap på ett problem med 

inlärningen, lärande är en process av beteendeanpassning till en föränderlig miljö där individer 

begränsas av resurser, kunskap eller självförtroende för att kunna anta en livsstil som passar ens 

omsorg för klimatet. 

2.3 Teoretiskt referensram 

Den teoretiska referensramen tar upp den tidigare forskning som huvudsakligen ligger till grund 

för denna studie. Dessa har valts ut eftersom de tar upp de mest frekvent identifierade faktorerna 

som påverkar individen i antingen positiv eller negativ riktning.  

2.3.1 Referensram för FF1: Vilka faktorer påverkar människors beteenden till att bli 

miljövänliga? 

De påverkande faktorerna som mest frekvent har tagits upp inom den tidigare forskningen 

sammanfattas i detta avsnitt för att utgöra referensramen för studiens första forskningsfråga. 

Sammanställningen presenteras nedan i Tabell 2.1.  
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Tabell 2.1 Teoretiskt ramverk för FF1 

Faktor Referenser Beskrivning 

Kunskap Chai, Bradley, Lo & 

Reser (2015) 

- Kunskap påverkar om man bryr sig om klimatet. 

- Utbildning är en del i omställningen till en mer hållbar 

konsumtion. 

Vicente-Molina, 

Fernández-Sáinz & 

Izagirre-Olaizola (2013) 

- Formell utbildning och kunskap har ett samband med 

miljövänliga beteenden. 

- Människors subjektiva kunskap påverkar deras 

handlingar mer än den objektiva kunskapen. 

Whitmarsh, Seyfang & 

O´Neill (2010) 

- Vetenskaplig information tolkas olika av olika personer. 

- Oklart om informationen är användbar när det gäller 

individers beslutsfattande. 

Stern (1999) - Utbildning och information kan påverka människors 

attityder och föreställningar. 

Attityder & 

värderingar 

De Groot & Steg (2010). - Värderingar kan påverka både attityder och beteenden. 

- Olika värderingar kan resultera i miljövänliga 

beteenden, men av olika anledningar. 

Stern (2000) - Attityder kan skapa en generell vilja att agera. 

- Attityder påverkar beteendet mest då kontextuella 

faktorer har mindre betydelse, alltså när beteenden är 

mindre krävande. 

- Värderingar kan vara egoistiska, altruistiska eller 

biosfäriska. 

Kontextuella 

faktorer 

Ertz, Karakas & Sarigöllü 

(2016) 

- Tid, pengar och makt är exempel på kontextuella 

faktorer som påverkar beteendet. 

- Ju mindre kostsamt ett beteende uppfattas vara, desto 

troligare är det att individen kommer engagera sig i det. 

Stern (2000) - Kontextuella faktorer uppfattas olika av olika individer. 

Ett högre pris kan vara avskräckande på en person men 

indikera en bättre produkt för en annan. 

Andra faktorer Howell (2012) - Det finns andra skäl än miljömässiga för att bete sig 

miljövänligt, exempelvis social rättvisa, samhörighet, 

sparsamhet eller personlig integritet. 

Stern (2000) - Vissa ser miljövinster som en bonus, eller är till och med 

omedvetna om den miljömässiga vinsten av sina 

handlingar. 
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2.3.2 Referensram för FF2: Vilka faktorer hindrar människor från att bete sig miljövänligt? 

De begränsande faktorerna som mest frekvent har tagits upp inom tidigare forskning 

sammanfattas i detta avsnitt för att utgöra referensram för den andra forskningsfrågan. Faktorerna 

baseras på Lorenzonis et al., (2007) sammanställning som stärks ytterligare av annan forskning på 

området. Sammanställningen presenteras i Tabell 2.2. 

Tabell 2.2 Teoretisk ramverk för FF2 

Faktor Referens Beskrivning 

Brist på kunskap Gifford (2011) - Okunnighet innebär en psykologiskt 

begränsande faktor på två sätt – antingen att man 

inte vet att problemet existerar, eller att man inte 

vet vad man kan göra åt det. 

Stern (2000) - Brist på kunskap kan leda till att beteenden inte 

får den avsedda effekten. 

Misstro Lorenzoni, Nicholson-Cole 

& Whitmarsh (2007) 

- Misstro till informationskällor kan leda till att 

beteende uteblir. 

- Misstro när det gäller vad till exempel stat och 

industri gör till förmån för klimatet påverkar 

egna beteenden. 

Gifford (2011) - Om det inte finns förtroende mellan exempelvis 

stat och medborgare kan det leda till motstånd 

till beteende. 

Andra 

prioriteringar 

Steg, Bolderdijk, Keiser & 

Perlaviciute (2014) 

- Många miljövänliga beteenden innebär en 

konflikt mellan en individs olika mål. 

- Individen prioriterar om det exempelvis är 

viktigare att spara tid än att spara på miljön. 

Lorenzoni, Nicholson-Cole 

& Whitmarsh (2007) 

- Andra prioriteringar som familj eller ekonomi 

kan gå före miljövinster. 

Ovilja Lorenzoni, Nicholson-Cole 

& Whitmarsh (2007) 

- Ovilja kan grunda sig i rädsla för försämring av 

levnadsstandarden. 

- Ovilja kan bero på rädsla att andra inte ska 

anstränga sig lika mycket, utan bara ”glida med”. 

- Sociala normer, exempelvis på att konsumera, 

påverkar oviljan att agera. 

Gifford (2011) - Jämförelser med andra människor gör att man 

ifrågasätter varför man ska göra något om andra 

inte anstränger sig. 
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- Det finns sociala risker med en 

livsstilsförändring, det kan påverka imagen och 

skada självförtroendet och självkänslan. 

Fatalism Lorenzoni, Nicholson-Cole 

& Whitmarsh (2007) 

- Känslan av att det redan är för sent eller att 

handlingar inte har tillräcklig betydelse i 

sammanhanget är en begränsande faktor. 

Kaplan (2000) - Känslan av hjälplöshet är en stor begränsande 

faktor för beteendet. 

Gifford (2011) - Det finns en upplevd risk att engagera sig i 

beteenden som kanske ändå inte gör någon 

skillnad. 

Brist på 

alternativ/resurser 

Lorenzoni, Nicholson-Cole 

& Whitmarsh (2007) 

- Möjliga miljövänliga alternativ är till exempel 

för dyra eller för jobbiga för att fungera i 

verkligheten som den ser ut. 

Stern (2000) - Många beteenden hindras kraftigt av inkomst 

eller infrastruktur. 

- Personliga resurser så som kunskap, förmåga, tid, 

pengar eller status påverkar också möjligheterna. 

 

2.3.3 Visuell presentation av teoretisk referensram 

Studiens teoretiska referensram presenteras nedan visuellt utifrån ramverken för vardera 

forskningsfrågan ovan. Se Figur 2.1.  

 

Figur 2.1: Teoretiskt ramverk 
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3. Metod  

I detta kapitel presenteras studiens olika metodval. Kapitlet börjar med att beskriva 

forskningssyftet, ansatsen samt studiens strategi och fortsätter sedan med motiven till 

datainsamlingsmetod, urval av respondenter samt hur den insamlade datan analyserats. 

Information om fallstudieobjektet samt kvalitetshöjande åtgärder ingår också i detta kapitel. 

3.1 Forskningssyfte 

Forskningssyftet var till största del deskriptivt eftersom att studien syftade till att bidra med en 

djupare förståelse för vilka faktorer som påverkar människors klimatsmarta beteenden. På grund 

av att syftet också var att ge insikt i hur man kan påverka människor till att börja leva mer 

klimatsmart, vilket det inte finns så mycket tidigare forskning kring, var forskningssyftet även till 

viss del explorativt (Malterud, 2009).  

3.2 Forskningsansats  

För att kunna beskriva de bakomliggande orsakerna till människors beteenden och attityder 

valdes ett kvalitativt angreppssätt framför ett kvantitativt. En kvalitativ metod strävar efter att 

skapa en förståelse för vad som ligger bakom beteenden, värderingar och åsikter i 

undersökningens sammanhang (Bryman & Bell, 2013).  

 

För studien valdes ett deduktivt angreppssätt, där tidigare forskning använts till grund för studiens 

utformning (Bryman & Bell, 2013). Studien hade också delvis ett abduktivt angreppssätt eftersom 

att studien även syftar till att göra nya orsaker och samband för att bygga teori (Dubois & Gadde, 

2002).  

3.3 Forskningsstrategi 

Enligt Yin är det lämpligt att utföra fallstudier då studiens fokus ligger på att: besvara frågor om 

”hur” eller ”varför”, när man inte kan påverka beteendet hos respondenterna, när man vill täcka 

in kontextuella faktorer eftersom att de anses vara relevanta för studien, eller när gränserna är 

oklara mellan fenomenet och sammanhanget (Yin, 2006). En fallstudie ansågs vara lämpligt för 

denna studie eftersom att den syftar till att ta reda på hur man kan påverka människor till att leva 

mer klimatsmart samt att kontextuella faktorer verkar vara av stor betydelse utifrån den tidigare 

forskningen som används i den teoretiska referensramen.  
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3.3.1 Fallstudie: Luleå kommun 

Luleå kommuns klimatmål är att minska utsläppen av koldioxid med 60% till år 2030 och med 

100% till 2050 (Luleå kommun, 2016). Det genomsnittliga koldioxidavtrycket i Sverige är 11 

ton per person och år, att jämföra med genomsnittet för invånare i Luleå kommun som är 10,8 

ton (Luleå kommun, 2013).  

 

Statistiken för Luleå kommun visar att koldioxidutsläppen i kommunen (SSAB exkluderat) enligt 

produktionsperspektivet (där konsumtionsperspektivet inte inkluderas) fördelas enligt: privata 

och kommersiella transporter 55%, kollektivtrafik 1%, kommunal bilpark 0%, industri 32%, 

bostäder 5%, icke kommersiella byggnader/lokaler 6% och kommunens byggnader 1% (Luleå 

kommun, 2013). Sett i konsumtionsperspektivet för den genomsnittliga invånaren i kommunen 

fördelas utsläppen enligt: konsumtion 56% (mat, dryck och alkohol, varor och övriga tjänster), 

bostäder och lokaler 28% (boende, energi, vatten och uppvärmning) och transport 16% (fordon, 

bränsle och service) (Luleå kommun, 2013). Utmaningar kommunen uttrycker är hur de ska 

minska konsumtionen av importerade varor och främja närproducerat, minska matsvinnet samt 

få en ökad konsumtion av rotfrukter, grönsaker och frukt istället för kött (Luleå kommun, 2013). 

3.4 Datainsamling 

Som datainsamlingsmetod valdes semi-strukturerade personliga intervjuer, att ge respondenterna 

utrymme för mer uttömmande svar under intervjuerna ansågs vara viktigt för att uppnå en 

flexibilitet vilken skapade möjlighet att få den önskade djupare förståelsen för ämnet. Enligt 

Bryman och Bell (2013) syftar en kvalitativ intervju till att insamla kunskap om vad 

intervjupersonen tycker är viktigt, samt att insamla fylliga och detaljerade svar. Semi-

strukturerade intervjuer bygger på att intervjuaren ställer frågor utifrån sin intervjuguide, men 

kan också till exempel ställa följdfrågor och anpassa sig efter intervjupersonen på ett annan sätt 

än i en strukturerad intervju (Bryman & Bell, 2013).  

 

Enskilda intervjuer istället för fokusgrupper valdes av den anledningen att det var önskvärt med 

personliga svar vilka inte influerats av andra respondenter. Enligt Bryman och Bell (2013) kan 

respondenterna i en fokusgrupp ha inverkan på varandras svar. Intervjuguiden finns att ta del av 

i Bilaga 1. 
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3.5 Urval 

Genom att definiera studiens population specificerar man vilka kriterier respondenterna ska ha 

och inte ha för att kunna ingå i studien (Robinson, 2014). Ju mer kriterier som behöver vara 

uppfyllda ju mer homogen blir populationen (ibid.). Denna studiens population utgjordes av 

samtliga (vuxna) invånare i Luleå kommun eftersom att det var objektet för fallstudien.  

 

Urvalet av respondenter gjordes genom ett icke-sannolikhetsurval med ett bekvämlighetsurval, 

vilket innebär att urvalet bestod av personer som vid datainsamlingstillfället fanns tillgängliga för 

forskaren (Bryman & Bell, 2013). Valet av urvalsmetod grundade sig på den tillgängliga tiden för 

studien, samt att metoden enligt Bryman och Bell (2013) är lämplig för att finna mer djupgående 

information och representativitet inte är lika viktigt som vid en kvalitativ undersökning.  

 

Respondenterna hittades via tips från forskarens vänner och bekanta. Målet var att få en bra 

fördelning bland olika åldrar, kön, boendesituation och livsstilar för att få olika infallsvinklar på 

intervjufrågorna och ge en representativ bild av invånarna i kommunen. Enligt Robinson (2014) 

motiveras användningen av ett bekvämlighetsurval bäst genom att man har fastställt en 

urvalspopulation som är geografiskt och demografiskt homogen, detta för att man lättare ska få 

ett representativt urval. Urvalspopulationen för denna studie var geografisk homogen, dock inte 

demografiskt då det var önskvärt med olika åldrar på respondenterna. Detta var dock inte ett 

problem eftersom att respondenterna inte enbart hittades i den direkta närheten av forskaren 

(vilket till exempel hade varit fallet om respondenterna varit studenter på LTU). 

 

Det önskade antalet respondenter var minst sex stycken. För att komma fram till hur många 

respondenter som behövdes för studien gjordes en avvägning mellan vad som skulle vara idealiskt 

och vad som är praktiskt (Robinson, 2014).  

 

3.5.1 Presentation av respondenter 

Respondenterna som intervjuades är anonyma. De presenteras i Tabell 3.1 nedan genom ålder 

och kön.  

 

 

 



18 
 

 

Tabell 3.1 Respondenter 

Respondent Ålder Kön 

1 23 Man 

2 29 Kvinna 

3 35 Man 

4 37 Kvinna 

5 65 Man 

6 73 Kvinna 

 

3.6 Dataanalys 

Analysen kommer att göras enligt grundad teori, vilket är en teori som går ut på att insamling av 

data och analys av data sker parallellt för att utveckla en teori (Bryman & Bell, 2013). En av de 

viktigaste processerna i grundad teori är kodningen av den insamlade datan (ibid.). Kodningen 

gjordes löpande under datainsamlingen genom att identifiera nyckelbegrepp i anteckningarna 

från intervjuerna vilket underlättade det kommande kategoriserandet av datan. Efter att datan 

kategoriserats kunde de framkomna mönstren jämföras mot den teoretiska referensramen.  

3.7 Kvalitetshöjande åtgärder 

För att säkerställa att studien höll en god kvalitet har följande kriterier tillämpats: tillförlitlighet, 

överförbarhet, pålitlighet och konfirmering (Bryman & Bell, 2013).  

Tillförlitlighet är ett trovärdighetskriterium som syftar till att kontrollera att forskningen utförts 

på ett korrekt sätt, samt att den insamlade datan reflekterar det som studerats (Bryman & Bell, 

2013) Tillförlitligheten säkerställdes genom respondentvalidering, då forskaren stämt av med 

respondenterna att deras svar uppfattats på rätt sätt.  

Överförbarhet handlar om studien går att använda även i andra sammanhang än i den aktuella 

studien (Bryman & Bell, 2013). Studien syftade till att ta reda på faktorer som påverkar och 

hindrar miljövänliga beteenden, vilket undersöktes genom att intervjua individer i en utvald 

kommun. Intervjufrågorna har inte utformats efter någon särskild kontext, utan går ut på att ta 

reda på vilka möjligheter och hinder de tillfrågade individerna upplever. Detta gör att studien är 

överförbar till andra miljöer. 
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Pålitlighet innebär att det ska finnas en utförlig redogörelse för forskningsprocessens alla stadier 

(Bryman & Bell, 2013), vilket denna studie har. 

Konfirmering innebär att forskaren ska ha försökt säkerställa att hon agerat i god tro, då det är 

svårt att vara fullständigt objektiv i samhällelig forskning (Bryman & Bell, 2013). Eftersom att 

studien grundar sig på tidigare forskning, och att frågorna i intervjuguiden baseras på det 

teoretiska ramverket kan studien anses vara utförd i god tro.   
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4. Empiri 

I detta kapitel presenteras det empiriska materialet i form av intervjuer med respondenterna. 

Datan har organiserats utifrån de områden som intervjufrågorna ställts inom för att identifiera 

faktorer som främjar, respektive hindrar miljövänliga beteenden. 

4.1 Presentation av data för FF1: Faktorer som påverkar människors 

beteenden till att bli mer miljövänliga 

Presentationen av data görs nedan genom att respondenternas svar på intervjufrågorna har 

sammanställts utifrån de identifierade kategorierna i det teoretiska ramverket. Respondenternas 

svar har transkriberats till nyckelbegrepp för att kunna identifiera svar av samma karaktär för att 

göra det möjligt att kategorisera dem. 

4.1.1 Kunskap 

Samtliga respondenter förknippar klimatförändringar till någonting negativt samt med 

växthuseffekten. Två respondenter förknippar mer specifika problem med klimatförändringarna, 

exempelvis att vissa djurarters överlevnad hotas på grund av dem. 

När det gäller respondenternas egna uppfattningar om sina kunskaper kring klimatförändringarna 

svarade fyra respondenter att deras kunskaper var över medel. Samtliga respondenter hade dock 

en egen uppfattning om vad som är viktigt att göra till förmån för klimatet och har delvis gjort 

förändringar i livsstilen på grund av sina kunskaper om klimatförändringarna.  

Samtliga respondenter källsorterar. Fyra respondenter tänker på hur de reser. Två av dessa 

respondenter anser dock att deras nöjesresor är berättigade eftersom att de är av ”vetenskaplig 

karaktär”. Fyra respondenter tänker på hur maten påverkar klimatet och försöker minska 

matsvinn samt köpa ekologiskt och/eller närproducerat.  

4.1.2 Attityder och värderingar 

Samtliga respondenter anser att det är viktigt att begränsa klimatförändringarna. Tre av 

respondenterna är skeptiska när det gäller hur mycket individen egentligen kan påverka med sina 

handlingar. 

Samtliga respondenter anser att klimatförändringarna utgör ett stort problem vilket behöver 

åtgärdas globalt. Tre av respondenterna tycker att vissa länder idag gör tillräckligt för att begränsa 

klimatförändringarna, däribland Sverige.  
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Tre respondenter anser att det inte görs tillräckligt idag. En respondent menar att industrin har 

ett stort ansvar och kan göra betydligt mer än de gör i dagsläget. Respondenten anser också att 

alla kan göra mer än de gör idag, bland annat använda bilen mindre, köra energisnålare bil eller 

en mindre bil.  

När det gäller vilka åtgärder som behöver göras svarar tre respondenter att energiförsörjningen 

behöver förbättras. En respondent säger att det gäller att förändra folks tänkande på individnivå 

för att nå förändring, en respondent svarar att man kan göra dåliga klimatval dyrare trots att 

respondenten själv ogillar exempelvis högre skatter, en respondent föreslår mer strikt kontroll av 

individers handlande och till exempel införa mer lagar och regler för hur saker får gå till. 

Samtliga respondenter anser att de borde göra förändringar i sin livsstil till förmån för klimatet. 

Dock svarar två respondenter att de borde men de kan inte för att det inte är möjligt.  

Tre respondenter anser att de bör bli bättre på att hushålla med resurser som el och vatten. Två 

respondenter uppger att de vill bli bättre på att kontrollera var maten de köper kommer ifrån. 

Fyra respondenter uppger att de tycker att de borde göra förändringar när det gäller att minska 

på bilkörandet, två av dessa anser att de inte har något val och därför inte kan göra någon 

förändring, en av dessa två motiverar sitt bilkörande med att hen ändå har en alldeles ny bil vilken 

är mindre omiljövänlig än en gammal bil. En respondent anser att hen och andra bör konsumera 

mindre. En respondent borde sluta slänga fimpar i naturen, sopsortera brännbart och kompost 

utöver den andra källsorteringen samt bli bättre på att sälja/skänka saker som hen inte vill ha kvar 

istället för att kasta bort dem. En respondent anser att hen borde köpa kläder på second hand 

istället för att köpa nytt.  

Fem respondenter vill göra förändringar i livsstilen som kommer vara förmånliga för klimatet. 

Fyra av dessa motiveras till största del av andra saker än att det är bra för klimatet. Tre av 

respondenterna vill börja cykla eller promenera mer istället för att köra bil. Två av dessa i första 

hand av hälsoskäl medan för den tredje respondenten är det främst av miljömässiga skäl. En 

respondent vill installera jord- eller bergvärme.  

Samtliga respondenter gör idag något för att begränsa sin klimatpåverkan. Samtliga respondenter 

källsorterar men två av dem är inte så noga med var kompostavfallet hamnar (brännbart). Tre 

respondenter uppger att de är sparsamma med resurser, i första hand för att det ”känns fel att 

slänga”. Två av respondenterna tänker på att minska bilkörandet varav en till största del av andra 

skäl än miljöskäl. Två respondenter försöker minska sitt matsvinn. Två respondenter väljer tåg 
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eller buss framför flyg när det är möjligt. En respondent väljer bra mat med tanke på transporter 

och hur den är producerad. En respondent ”konsumerar inte längre”.  

4.1.3 Kontextuella faktorer 

Alla respondenter tar upp hinder när det gäller att minska bilkörandet. Det går inte att ta sig dit 

man ska utan att köra bil (ex. när man ska jaga, när man bor utanför busslinjernas nät, det går 

inte kollektivtrafik på helgerna). Andra hinder är att det tar längre tid att åka kollektivt, en 

respondent har tidigare försökt åka buss mellan Luleå och Boden men räknade ut att det tog 1,5 

timme extra per dag och ansåg att det var viktigare att spara den tiden genom att ta bilen. Samma 

respondent nämner också att barnen har mycket aktiviteter vilka innebär att man måste ta bilen 

till.  

Samma skäl gäller också när det gäller att transportera sig med flyg. En respondent säger att det 

är svårt att motiveras att ta tåget framför flyget när det tar så pass mycket längre tid och dessutom 

är dyrare, respondenten skulle ändå välja flyget framför tåget även om det var dyrare på grund av 

tidsbesparingen. Att installera berg- eller jordvärme kostar så pass mycket att ekonomin blir ett 

hinder till att göra det. 

4.1.4 Andra faktorer 

En respondent uppger att det är motiverande att lämna ifrån sig en bra värld till kommande 

generationer. Tre respondenter anser att det är motiverande att få se resultat av sina handlingar, 

till exempel att panta där man får ett kvitto, att handlingarna ger en god känsla, att man ser 

skillnad på något sätt, eller får information om vilken effekt det har. En respondent uppger att 

kunskap om orsaker och åtgärder är motiverande så att man får en konkret bild framför sig. Enligt 

en respondent är det omotiverande om man känner hopplöshet, att ens insatser inte har någon 

betydelse. Det kan också vara omotiverande om någonting är dyrt. 

Samtliga respondenter uppger att små handlingar är något de kan tänka sig att göra eller gör till 

förmån för klimatet. Lamporna är dyrare men håller längre vilket gör att det både är ekonomiskt 

och miljövänligt, enligt en respondent. En annan respondent använder ljusrelä till lamporna så 

att hen aldrig behöver slå av eller på lamporna själv. En respondent tror också att små handlingar 

kan vara ett första steg som inte är så ansträngande, så alla kan göra dem. En respondent har inte 

reflekterat så mycket över dessa val tidigare utan väljer lampor av vana och väljer de enklaste 

lösningarna i vardagen. En annan respondent anser att lamporna har blivit mycket bättre sedan 

de kom, tekniken har utvecklats och bra lösningar vill man ju hänga på. En respondent uppger 

att hen kan göra dessa insatser eftersom att de inte kräver så stor ansträngning. En respondent 
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anser att klimatavtrycket blir större om man byter ut hela grejer, så hen byter ut eftersom de går 

sönder. 

Två respondenter kan inte tänka sig att dra ner på sitt bilkörande eftersom att de inte kan nyttja 

kollektivtrafiken. En respondent har inte tillgång till kollektivtrafiken men har funderingar på att 

börja använda elcykel istället för bilen under delar av året. Tre respondenter vill cykla eller gå 

men det är till största del på grund av hälsoskäl, och för två respondenter också på grund av 

ekonomiska skäl, och miljövinsten är mest en bonus. 

De flesta respondenter vill fortsätta äta kött i samma utsträckning, fem av dem uppger att de 

tänker på var köttet kommer ifrån och bara köper svenskt eller lokalproducerat kött, eller mer 

fisk, vilt och kyckling vilka har mindre klimatpåverkan. En respondent kan tänka sig att äta mer 

köttfritt men sambon älskar kött och därför är det svårt. En annan respondent har en dotter som 

är vegetarian och en köttälskande man, så de lagar dubbla maträtter för att alla ska få det de vill 

ha. 

Ingen av respondenterna är beredda att sluta flyga till förmån för klimatet, men en av 

respondenterna flyger aldrig ändå på grund av flygrädsla. Tidsaspekten är viktig, liksom 

möjligheten att ta sig till vissa semesterorter. 

4.2 Presentation av data för FF2: Faktorer som hindrar människors 

miljövänliga beteenden 

Presentationen av data görs nedan genom att respondenternas svar på intervjufrågorna har 

sammanställts utifrån de identifierade kategorierna i det teoretiska ramverket. Respondenternas 

svar har transkriberats till nyckelbegrepp för att kunna identifiera svar av samma karaktär för att 

göra det möjligt att kategorisera dem. 

4.2.1 Brist på kunskap 

En respondent uppgav att kunskaperna var genomsnittliga och en respondent ansåg sig ha dåliga 

kunskaper. Samtliga respondenter hade dock en egen uppfattning om vad som är viktigt att göra 

till förmån för klimatet och har delvis gjort förändringar i livsstilen på grund av sina kunskaper 

om klimatförändringarna. 

4.2.2 Misstro 

Fem av sex respondenter uppger att de är källkritiska och litar på information beroende på var 

den kommer ifrån. Den sjätte respondenten uppger att hen inte litar på informationen eftersom 

att den verkar så pass överdriven. Samma respondent uppger även att hen hoppas att 

informationen är överdriven på grund av att den är så pass allvarlig, hen tror att det är en 
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skrämseltaktik för att få människor att agera. Vissa respondenter uppger att myndigheter är 

trovärdiga medan politiker i allmänhet inte har stort förtroende. Vissa respondenter tycker det är 

viktigt att bilda sig en egen uppfattning av det man kan se, exempelvis att vintrarna inte förändrats 

nämnvärt trots att man får höra att de kommer bli varmare. Hälften av respondenterna uppger 

att det är svårt att få en bild av problemet på grund av all motsägande information man får, en 

respondent beskriver informationen som ”luddig”. En respondent undviker information för att 

slippa tänka på problemet eftersom att det triggar igång oro. En annan respondent började aktivt 

leta information på egen hand för att råda bot på sin oro redan när hen var ett barn. 

Två av respondenterna tycker att det görs tillräckligt i Sverige medan det globalt bör göras mer 

eftersom att det skulle ha större effekt på klimatet. En av de respondenterna anser att det ibland 

satsas på fel saker politiskt även i Sverige, exempelvis flygskatt eftersom att det inte påverkar 

särskilt mycket om man t ex jämför med lastbilstransporter eller att satsa på vattenkraft men 

förstöra Luleälven. Tidigare var dieselbilarna miljöbilar och nu är de snudd på förbjudna – svårt 

att göra rätt. Forska för att göra rätt från början! En respondent anser att det många gånger handlar 

om prioriteringar och påpekar att kommuner kan göra mycket om de bara vill, respondenten 

har erfarenhet från både Luleå kommun och Bodens kommun och anser att Bodens kommun 

kommit betydligt längre i sitt miljöarbete på grund av hur de prioriterat sina satsningar. En 

respondent efterfrågar mer konkret information. Fem av sex respondenter uppger att det på 

global nivå behöver göras mer, och att länderna måste komma överens om gemensamma 

åtgärder. 

4.2.3 Andra prioriteringar 

Fyra av sex respondenter tar upp flygtransport som ett exempel, på grund av tidsbesparing och 

eller bekvämlighet eller att det helt enkelt inte ”går” att ta sig på något annat sätt. Det är inget 

alternativ att sluta resa till de platser dit man inte tar sig på annat sätt. Resa är viktigt. 

När det gäller mat uppger fyra av sex respondenter att de gör en avvägning mellan kvalitet och 

pris. Ibland styr priset vilket val man gör. Priset har även betydelse i andra sammanhang, till 

exempel när det gäller att investera i solenergi. En respondent uppger att det är svårt att 

transportera sig kollektivt med deras stora hund, och det är inget alternativ att inte ha hund för 

att kunna leva mer klimatsmart. 

4.2.4 Ovilja 

En respondent anser att de förändringar som inte redan är gjorda skulle innebära en försämring 

av levnadsstandarden, till exempel att sluta resa vilket hen inte vill göra till förmån för klimatet. 

En respondent reflekterar över vad levnadsstandard egentligen är, om man inte kan ta bilen 
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överallt kan det upplevas som en försämrad standard, men är det verkligen hög levnadsstandard 

att åka bil hela tiden? Man skulle däremot få planera lite mer så att vardagen fungerade, till 

exempel bo närmare sin arbetsplats. En respondent tror inte att levnadsstandarden blir sämre, 

men reflekterar över att människor i Norrbotten drabbas av problem från storstäderna och anser 

att åtgärderna bör differentieras eftersom att vi har olika möjligheter. En annan respondent menar 

att levnadsstandarden kan påverkas om man inte kan bo där man vill för att man inte kan använda 

kollektivtrafiken, man kan inte kräva att det ska finnas kollektivtrafik från varenda liten by, dyrare 

åtgärder drabbar ju ekonomin någon annanstans. En respondent tror att det är oundvikligt att 

levnadsstandarden kan vara opåverkad eftersom att vi lever i ett konsumtionssamhälle och vant 

oss vid detta levnadssätt, att inte få resa skulle vara en försämring av standarden. En respondent 

reflekterar över att levnadsstandarden kan bli bättre för att det till exempel kan ge hälsovinster, 

men att behöva göra stora förändringar kan innebära försämring av levnadsstandarden, till 

exempel om de inte skulle kunna ha kvar sin hund för att kunna åka kollektivt. 

Fyra av sex respondenter uppger att de påverkas av andras positiva beteenden. Två av dem 

beskriver att de känner sig motiverade av vissa människor i sin omgivning, och att det känns 

lättare om man är fler, både att veta vad man ska göra och att man faktiskt utför det. Två 

respondenter uppger att deras arbetsplatsers arbete med hållbarhet påverkar deras livsstil. Tre av 

sex respondenter uppger att de kan bli irriterade på människor om de beter sig omiljövänligt, 

exempelvis genom att kasta något där det inte hör hemma. En respondent uppger att det är 

omotiverande att utföra miljövänliga handlingar när andra inte orkar. 

Respondenterna förknippade inte direkt något speciellt med en klimatsmart persons image. En 

respondent sa att det i så fall skulle innebära en förbättring av imagen, en annan respondent tar 

upp att det är trendigt att vara miljövänlig, och att man exempelvis skyltar med sin elbil för att 

man tycker att man har gjort ett bra miljöval. Det finns vissa extremfall där de kan bli lite för 

”muppiga”, men det är inget man tänker på med ”vanliga” människor, enligt två respondenter. 

Fyra respondenter uppger att det snarare är en försämring av imagen om en person inte bryr sig 

om miljön så att det är synligt. 

4.2.5 Fatalism 

Fyra respondenter anser att individuella handlingar påverkar klimatet, men på lite olika sätt. En 

respondent tar upp att många ser upp till Sverige som land varför det är viktigt att vi gör bra ifrån 

oss. En respondent kan se påverkan på längre sikt, om vi får mer förändringar globalt. En 

respondent menar att man som förälder har ett ansvar att vara en god förebild åt sina barn. En 

respondent tror och hoppas att individuella handlingar har effekt. Två respondenter tror inte att 
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individuella handlingar har någon effekt, små förändringar har så liten påverkan och Sverige är 

ett så litet land. Med tanke på den stigande befolkningen på jorden vägs handlingarna upp av 

omiljövänliga handlingar på andra håll. 

Samtliga respondenter känner sig skeptiska till att vi ska kunna hindra klimatförändringarna. En 

respondent tror att vi kan bromsa förändringarna lite, men inte komma ner på noll vilket är 

målet. En respondent tror att den enda lösningen är att befolkningsökningen stannar upp, och 

anser att det krävs väldigt stora förändringar, exempelvis att alla börjar odla sin egen mat. Två 

respondenter anser att vi inte ska behöva gå bakåt i utvecklingen, utan att vi med ökad 

energieffektivitet och andra drivmedel kommer kunna leva på samma sätt som vi gör idag men 

i ett mer utvecklat och klimatanpassat samhälle. En respondent upplever att vi hade kunnat hindra 

klimatförändringarna om något gjorts tidigare, men att nu har det gått lite väl långt, så ”nu är det 

nog för sent”. 

4.2.6 Brist på alternativ/resurser 

Samtliga respondenter tror att det är möjligt att leva klimatsmart. Hälften av respondenterna tror 

att en sådan livsstil skulle innebära väldigt stora förändringar, att vi behöver gå bakåt i 

utvecklingen till ett jordbrukssamhälle med mycket uppoffringar och stora omställningar. En 

respondent anser att det går här, men inte överallt. En respondent menar att det går till viss del 

utan att göra radikala förändringar, men att man då måste förändra sina vanor, exempelvis vilken 

mat som finns tillgänglig i butiken olika säsonger, att bättre teknik måste bli billigare för att bli 

tillgänglig. 
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5. Analys 

I detta kapitel jämförs studiens empiri mot den teoretiska referensramen. Jämförelserna resulterar 

i en sammanfattning av studiens resultat i förhållande till den tidigare forskningen vilket skapar 

ett uppdaterat ramverk som presenterar de identifierade mönstren. 

5.1 Faktorer som påverkar människors beteenden till att bli mer 

miljövänliga 

Nedan presenteras en sammanställning i Tabell 5.1 för hur väl den insamlade datan för den första 

forskningsfrågan stämmer överens med teorin. I Tabell 5.2 presenteras datan baserat på 

respondenternas kön och i Tabell 5.3 utifrån deras ålder. 

Tabell 5.1: Datasammanställning FF1 

Teori R1 R2 R3 R4 R5 R6 

Kunskap + + + + + / 
Attityder & värderingar - / + / + + 
Kontextuella faktorer + + + + + + 
Andra faktorer + / + + + + 

 

Tabell 5.2: Datasammanställning FF1 utifrån kön 

Teori Kvinnor Män 

Kunskap ++/ +++ 

Attityder & värderingar //+ -++ 
Kontextuella faktorer +++ +++ 
Andra faktorer /++ +++ 

 

Tabell 5.3: Datasammanställning FF1 utifrån ålder 

Teori 20 - 30 år 30 – 40 år 65+ år 

Kunskap ++ ++ +/ 
Attityder & värderingar -/ +/ ++ 
Kontextuella faktorer ++ ++ ++ 
Andra faktorer +/ ++ ++ 

 

Kodning: 

R = Respondent 

+ = Data överensstämmer med teori 

/ = Data överensstämmer delvis med teori 

- = Data överensstämmer inte med teori 
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5.1.1 Kunskap 

Samtliga respondenter svarade att deras kunskaper om klimatet på något sätt hade betydelse för 

deras livsstil. Fyra av respondenterna, de tre som ansåg att deras kunskapsnivå låg över medel 

samt en som ansåg sig ligga på en medelnivå, hade i någon eller stor utsträckning själva letat reda 

på mer information om klimatförändringarna för att bilda sig en egen uppfattning om vilka 

åtgärder som var viktiga. Respondenterna prioriterade olika bland vilka åtgärder de ansåg vara 

nödvändiga. Detta går i linje med Vicente-Molina et al. (2013) som hävdar att kunskap, speciellt 

den subjektiva kunskapen har betydelse för miljövänliga beteenden. Det visar också på att 

information tolkas olika av olika personer (Whitmarsh et al., 2010).  

Det är svårt att säga om respondenternas information har varit vetenskaplig eller inte, men 

informationen de fått har till viss del resulterat i beteenden med avsikten att vara miljövänliga. 

Respondenterna var till viss del inte villiga att ge upp beteenden som de hört ska ha stor inverkan 

på klimatet, exempelvis att flyga. Vissa på grund av att de ifrågasatte den verkliga inverkan det 

har, och vissa för att de helt enkelt inte var beredda att sluta flygsemestra. Detta visar på att det 

är oklart om informationen är användbar när det gäller för individen att fatta sina beslut 

(Whitmarsh et al., 2010). Informationen verkar påverka människors attityder och värderingar 

eftersom de använder informationen till att bilda en egen bild av problemen, i enlighet med Stern 

(1999), dock är man inte beredd att vidta alla åtgärder. 

De två respondenter som inte letat reda på information själv, varav en ansåg sina kunskaper vara 

genomsnittliga respektive dåliga, visade sig i större utsträckning ha andra motiv än miljömässiga 

till sina miljövänliga handlingar. Detta stämmer överens med att kunskap påverkar om man bryr 

sig om klimatet eller inte, enligt Chai et al. (2015). Chai et al. (2015) anser också att utbildning 

är en del i omställningen till en mer hållbar konsumtion, vilket även respondenternas svar tycks 

tyda på.  

När man ser till respondenternas svar utifrån kön stämmer den tidigare forskningen till större 

utsträckning överens med de manliga respondenternas svar. Sambandet mellan kunskap och 

miljövänliga handlingar är något svagare hos de kvinnliga respondenterna. När det gäller ålder är 

sambandet starkt även om en av de respondenter som är 65+ år svar avslöjade att kunskap delvis 

bidrar till miljövänliga beteenden. 
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5.1.2 Attityder och värderingar 

Samtliga respondenter anser att det är viktigt att begränsa klimatförändringarna. Hälften av 

respondenterna tog upp problem med vad man faktiskt kan åstadkomma på individnivå i Sverige. 

Alla respondenter hade också uppfattningen om att det krävs globala insatser för att åstadkomma 

den förändring som krävs. I enlighet med De Groot och Steg (2010) visar det på att värderingar 

påverkar attityder, samt även beteenden i vissa fall där respondenterna gått vidare med att anpassa 

sina beteenden till förmån för klimatet.  

Fem av sex respondenter ansåg att de bör göra mer för att begränsa klimatförändringarna, fem av 

sex vill också göra förändringar, men av olika anledningar har beteendena inte blivit av. Detta 

kan tolkas som att det finns en generell vilja att agera, men att det krävs mer för att forma specifika 

beteenden (Stern, 2000).  

Vid intervjuerna identifierades andra skäl än miljömässiga till att vilja bete sig miljövänligt, många 

uppgav att hälsa, ekonomi, framtida generationer, djur- och socialetiska skäl hade betydelse, i 

många fall framför miljömässiga skäl. Detta bekräftar Sterns (2000) teori om att olika värderingar 

kan leda till miljövänliga beteenden. 

Sambandet mellan attityder och värderingar och miljövänliga handlingar är något starkare hos de 

manliga respondenterna än de kvinnliga. Denna faktor verkar ha mer samband med stigande 

ålder när man ser till respondenternas svar uppdelade efter ålder. De yngsta respondenternas svar 

visade att sambandet var svagt, betydligt starkare i det mittersta åldersspannet och starkt bland de 

äldsta respondenterna.  

5.1.3 Kontextuella faktorer 

Samtliga respondenter tar upp hinder när det gäller att minska bilkörandet. I första hand att det 

inte går att ta sig dit man ska utan bil eller att det tar längre tid att exempelvis åka kollektivt. En 

respondent vill byta energisystem i bostaden men begränsas av ekonomin. De respondenter som 

brukar flyga är inte beredda att sluta flyga eftersom de då inte kan åka på de semesterresor de vill, 

eller att de inte är beredda att ta tåget då det tar så mycket längre tid och dessutom är dyrare. 

Detta går i linje med att kontextuella faktorer som tid, pengar och makt påverkar beteendet (Ertz 

et al., 2016). 

Samtliga respondenter har uppgett att de källsorterar och att det är en åtgärd som inte känns 

ansträngande, varför det är värt att ägna sig åt det. Detta är ett exempel på att ett mindre 

”kostsamt” beteende är lättare att ta till sig (Ertz et al., 2016). 
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Även om ekonomin är en begränsande faktor i vissa fall berättar vissa respondenter att de värderar 

kvalitet på exempelvis livsmedel högre än att det ska vara billigt. Det är dock oklart om enbart 

priset indikerar en bättre produkt vilket Stern (2000) föreslår. Däremot kan ett högre pris vara 

motiverat av varans högre kvalitet, exempelvis beroende på var den är producerad, om den är 

ekologiskt, eller för andra varor än livsmedel – om den har någon form av miljömärkning. 

Kontextuella faktorer har ett starkt samband för båda könen och samtliga åldersspann. 

5.1.4 Andra faktorer 

Intervjuerna resulterade i identifierandet av flera andra skäl än miljömässiga vilka skapar 

miljövänliga beteenden. Många uppgav att hälsoskäl hade mest betydelse när det gällde att börja 

cykla eller gå istället för att välja bilen, några skulle också vilja göra detta för att spara pengar. En 

generell sparsamhet gör också så att många respondenter ser till att minska sitt matsvinn, inte 

konsumera så mycket, och exempelvis tillvarata allting av djuret vid jakt. Två respondenter 

nämnde också att det ger en känsla av att göra bra ifrån sig att göra dessa beteenden. En 

respondent säger uttryckligen att hen vill lämna jorden i ett bra skick till sina framtida barn och 

till kommande generationer. En respondent påtalar vikten av att vara den god förebild för sina 

barn. Detta är i linje med Howells (2012) studie vilken också identifierade andra skäl som 

exempelvis social rättvisa, samhörighet, sparsamhet eller personlig integritet. I enlighet med Stern 

(2000) sågs miljövinster mer som en bonus i många fall av respondenterna. 

Andra faktorers betydelse var tydligast hos de manliga respondenter och något svagare hos de 

kvinnliga. För samtliga åldersspann utgör de viktiga faktorer som leder till miljövänliga beteenden 

även om en respondent i åldersspannet 20 - 30 år uppgav att det bara delvis har betydelse för 

hennes miljövänliga handlingar.  

5.2 Faktorer som hindrar människors miljövänliga beteenden 

Nedan presenteras en sammanställning i Tabell 5.4 för hur väl den insamlade datan för den andra 
forskningsfrågan stämmer överens med teorin. I Tabell 5.5 presenteras samma data utifrån 

respondenternas kön samt utifrån deras ålder i Tabell 5.6. 

Tabell 5.4: Datasammanställning FF2 

Teori R1 R2 R3 R4 R5 R6 

Brist på kunskap + + - + + + 
Misstro + + - + - - 
Andra prioriteringar + + + + / + 
Ovilja + - - - + + 
Fatalism + - - - / + 
Brist på alternativ/resurser + + - + / + 
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Tabell 5.5: Datasammanställning FF2 utifrån kön 

Teori Kvinnor Män 

Brist på kunskap +++ +-+ 
Misstro ++- +-- 
Andra prioriteringar +++ ++/ 
Ovilja --+ +-+ 
Fatalism --+ +-/ 
Brist på alternativ/resurser +++ +-/ 

 

Tabell 5.6: Datasammanställning FF2 utifrån ålder 

Teori 20 – 30 år 30 – 40 år 65+ år 

Brist på kunskap ++ -+ ++ 
Misstro ++ -+ -- 
Andra prioriteringar ++ ++ /+ 
Ovilja +- -- ++ 
Fatalism +- -- /+ 
Brist på alternativ/resurser ++ -+ /+ 

 

Kodning: 

R = Respondent 

+ = Data överensstämmer med teori 

/ = Data överensstämmer delvis med teori 

- = Data överensstämmer inte med teori 

 

5.2.1 Brist på kunskap 

Det var bara en respondent som uppgav sina kunskaper om klimatet till dåliga. Även denna 

respondent hade en bild av klimatproblemen, men en svag förståelse för orsaker och åtgärder. 

Trots detta utförde respondenten några miljövänliga handlingar, även om de till största del var 

av andra orsaker än till förmån för klimatet. Respondenten uttryckte själv att hen behövde mer 

konkret information för att veta vad som behöver göras. Detta styrker Giffords (2011) påstående 

om att okunnighet är en begränsande faktor genom att man inte vet vad man kan göra åt 

problemen. Intervjuerna gav inga konkreta exempel på att kunskapsbrist leder till ”felaktiga” 

miljövänliga beteenden i enlighet med Stern (2000). Däremot varierar beteendena med hur 

respondenterna tolkat informationen, och hur de väljer och prioriterar sina beteenden till förmån 

för klimatet. En respondent ansåg exempelvis att hen inte kunde göra något åt sitt bilkörande, 

utan motiverade det med att bilen var alldeles ny och bättre för miljön än en gammal bil. Hur 

man resonerar här är ju relativt eftersom att en nyproducerad bil tar nya resurser i anspråk, man 
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har ju alltid ett val att köpa en miljöbil, en mindre bil eller en begagnad bil som exempel i detta 

fall. Valet blev dock att köpa en stor diesel-SUV för att transportera en till två personer. 

Brist på kunskap hade något mindre starkt samband hos de manliga respondenterna än de 

kvinnliga. Detsamma gäller för åldersspannet 30 - 40 år.  

5.2.2 Misstro 

Fem av sex respondenter uppger att de är källkritiska och litar på information från vissa källor. 

Den sjätte respondenten litar inte på informationen eftersom att den verkar överdriven. Det 

varierar vilka informationskällor som anses vara trovärdiga. Vissa respondenter uppger att 

exempelvis myndigheter är trovärdiga, medan andra inte alls litar på deras information. Politiker 

har inte stort förtroende. Många respondenter litar mest på konkreta förändringar de själv kan 

se.  

Effekten av den information man får är varierande. Av vissa respondenter tolkas den som att de 

individuella påverkansmöjligheterna är små, vilket är omotiverande. Om informationen 

uppfattats som mycket allvarlig kan det både få effekten att respondenten letar mer information 

på egen hand för att göra sig en egen bild av problemet, eller att man skärmar av sig för att 

undvika problemet helt.  

Vissa respondenter väljer ut vilka källor de litar på och baserar sina beteenden på den 

informationen, vilket kan tolkas som att man i viss utsträckning kan välja vilken information som 

passar sina beteenden.  

Två respondenter var mycket tydliga med att de bara litar på speciella källor, och det var mycket 

olika organisationer som deras umgängeskrets var aktiva i, de hade inte stort förtroende till 

exempelvis myndigheter och politiker. Det fanns också irritation när det gäller att problem i 

storstaden drabbar oss i Norrbotten. Detta visar på en form av samband när det gäller att misstro 

till informationskällor kan leda till att beteende uteblir (Lorenzoni et al., 2007). Även att när det 

inte finns förtroende mellan parterna kan det leda till motstånd (Gifford, 2011). 

Misstro förekom något mer hos de manliga respondenterna. Misstro verkar minska med åldern 

då sambandet var positivt för åldersspannet 20 – 30 år men minskade för åldersspannet 30 – 40 

år samt var negativt för respondenter 65+ år. 

5.2.3 Andra prioriteringar 

Fyra av sex respondenter tar upp flyg som ett exempel, där de väljer flyg framför andra alternativ 

på grund av tidsbesparing och/eller bekvämlighet, eller att det inte ”går” att ta sig på något annat 

sätt. Att kunna semestra var man vill går före miljön. Detta exempel styrker Steg et al. (2014) 
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som hävdar att många miljövänliga beteenden innebär en konflikt mellan individens olika mål. I 

detta fall att å ena sidan vara miljövänlig men å andra sidan kunna semestra. Respondenterna 

prioriterar i dessa fall tidsbesparing eller möjligheten att semestra framför miljön (Steg et al., 

2014). 

Respondenterna tog även upp livsmedel som ett exempel, här uppger fyra av sex respondenter 

att de gör en avvägning mellan pris och kvalitet. Individen prioriterar mellan att vara miljövänlig 

(eller få en bättre produkt) och att spara pengar. 

Ekonomiska prioriteringar görs också när det gäller om man väljer att gå över till andra 

energisystem i bostaden till exempel, den dyra kostnaden gör att två respondenter prioriterar bort 

installation av solceller respektive berg- eller jordvärme. En respondent har en stor hund vilken 

är svår att ta med på bussen, det är inget alternativ att inte ha en stor hund och därför väljer de 

bilen istället för kollektivtrafiken när hunden ska med. En respondent har flera barn som ska 

skjutsas på olika aktiviteter, samt att de har skotrar och fyrhjulingar som barnen ”leker” med 

hemma. Detta visar på att prioriteringar som ekonomi och familj också kan gå före miljövinster 

(Lorenzoni et al., 2007). 

Andra prioriteringar förekom något lägre hos de manliga respondenterna och verkar ha något 

mindre betydelse vid stigande ålder. I åldersspannet 65+ år stämde det nämligen delvis överens 

med respondenternas svar. 

5.2.4 Ovilja 

Flera respondenter funderade över vad en hög levnadsstandard egentligen är. Några anser att om 

man skulle behöva sluta resa skulle det påverka levnadsstandarden negativt, och som tidigare 

nämnt var fyra av sex respondenter inte beredda att sluta flyga till förmån för klimatet. Detta visar 

på att i fråga om flyget finns det ovilja till förändring eftersom att man inte är beredd att sluta 

resa (Lorenzoni et al., 2007). På samma sätt påpekar tre respondenter att levnadsstandarden 

påverkas negativt om man inte kan bo där man vill om man inte kan köra bil. En respondent är 

osäker på om levnadsstandarden påverkas, men påpekar att det skulle krävas mer planering för 

att få vardagen att fungera. En annan respondent är inne på samma spår – att vi förväntar oss att 

kunna bete oss på ett visst sätt, exempelvis när det gäller att konsumera, detta visar på Lorenzonis 

et al. (2007) teori om att sociala normer påverkar viljan att agera. Respondenten resonerar dock 

så att det skulle handla om att vänja om oss till andra mer hållbara normer. 

I enlighet med Lorenzoni et al. (2007) och Gifford (2011) uppger två respondenter att de blir 

omotiverade när andra inte orkar göra förändringar till förmån för klimatet. Det var dock mer 



34 
 

tydligt att respondenterna påverkades positivt av andras positiva beteenden, även om tre av 

respondenterna också kunde känna irritation när de såg människor utföra omiljövänliga 

handlingar exempelvis genom att skräpa ner. 

Till skillnad mot Gifford (2011) förknippade respondenterna inte miljövänligt beteende med 

försämringar i en persons image, det var snarare så att det innebar någonting positivt. Däremot 

uppgav fyra respondenter att imagen försämrades av omiljövänliga beteenden. 

Ovilja som faktor stämde bäst överens hos de manliga respondenterna medan de inte stämde väl 

överens hos de kvinnliga. Åldern där det stämde sämst överens var 30 – 40 år och även delvis i 

det yngre åldersspannet.  

5.2.5 Fatalism 

Endast en respondent tror uttryckligen att det är för sent att hindra klimatförändringarna, i 

enlighet med Lorenzoni et al. (2007). Den respondenten utför trots allt en del beteenden till 

förmån för klimatet men efterfrågar mer konkret information om problemet, i synnerhet vilka 

åtgärder man kan vidta. 

När det gäller om individuella handlingar har betydelse för klimatet är meningarna delade, två 

respondenter menar att de inte gör någon skillnad, medan en respondent tror och hoppas att det 

gör skillnad. Bland de övriga tre respondenterna tas vikten av att vara ett gott föredöme för andra 

länder upp, vara en god förebild för sina barn samt att på lång sikt kan handlingar ha betydelse.  

Två respondenter anser att teknologin behöver utvecklas för att det ska vara möjligt att leva 

miljövänligt, de anser inte att utvecklingen ska behöva gå bakåt utan att man ska kunna leva 

precis så man gör idag, med bättre tekniska lösningar. Detta är i linje med Lorenzoni et al. (2007) 

som tog upp en faktor för begränsande beteende till att vara ”teknologin kommer att rädda oss”, 

denna togs dock inte upp i det teoretiska ramverket då den inte var frekvent representerad i den 

övriga teorin vilken använts för studien. Att inte engagera sig i beteenden i väntan på andra 

lösningar kan tolkas som att man inte vill ägna sig åt ”onödiga” beteenden, vilket är i linje med 

Gifford (2011) som har identifierat en upplevd risk med att engagera sig i beteenden vilka ändå 

inte gör någon skillnad. 

När det gäller känslan av hjälplöshet som en begränsande faktor (Kaplan, 2000), säger en 

respondent uttryckligen att känslan av hjälplöshet är det mest omotiverande för att utföra 

miljövänliga handlingar. En respondent uttrycker att hen undviker klimatproblemet eftersom att 

det känns för allvarligt och ”luddigt”, respondenten uppger också att hen inte vet vad hen kan 
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göra åt problemen och behöver konkret information om det ska vara motiverande att utföra 

handlingarna. 

Flera respondenter har bildat sig en egen uppfattning om vilka handlingar som är värda att 

engagera sig i, utifrån den information de fått eller sökt upp. Flera respondenter uttrycker också 

att det är viktigt med konkreta resultat som ett kvitto på det de utfört. Detta kan ses som ett 

samband med Gifford (2011) att man inte vill engagera sig i beteenden om de riskerar att inte ha 

någon betydelse. 

Fatalism stämde bara delvis överens med respondenternas svar på frågorna. Det var inte frekvent 

representerat hos varken kvinnor, män eller något speciell åldersgrupp.  

5.2.6 Brist på alternativ/resurser 

Många miljövänliga alternativ kan vara dyrare, jobbigare och/eller inte anpassade för 

verkligheten idag (Lorenzoni et al., 2007), detta är något som styrks av respondenterna som tagit 

upp flera exempel på att miljövänliga energisystem är dyra i installation och inte betalar tillbaka 

sig på väldigt många år, att åka kollektivt innebär att det tar mycket längre tid att transportera sig 

än om man kör bil, eller så finns det inte ens kollektivtrafik att tillgå. Detta går även i linje med 

Stern (2000) som hävdar att infrastruktur och ekonomi är något som kraftigt begränsar 

beteenden. Tid verkar också vara en viktig resurs som respondenterna prioriterar högt (Stern, 

2000). 

Brist på alternativ eller resurser stämde mest överens med de kvinnliga respondenternas svar. 

Betydelsen av denna faktor verkar avta något med åldern. 
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6. Slutsatser och rekommendationer 

I detta kapitel presenteras studiens slutsatser och rekommendationer. De två forskningsfrågorna 

besvaras separat och följs sedan av rekommendationer och förslag till fortsatt forskning på 

området. 

6.1 Vilka faktorer påverkar människors beteenden till att bli 

miljövänliga? 

I arbetet med denna studie har flertalet utifrån tidigare forskning identifierade faktorer för att 

påverka människors beteenden till att bli miljövänliga kunnat bekräftas. Med hjälp av 

respondenternas svar på intervjufrågorna har även bakgrunden till varför faktorerna har betydelse 

kunnat tydliggöras med deras egna exempel och förklaringar. 

 

Det framgick att kunskap har ett samband med individuella handlingar men också att 

informationen angående miljön och klimatet var omfattande och kunde uppfattas som ”luddig” 

vilket gör att det är svårt att veta vilka åtgärder som egentligen bör göras och vilken inverkan de 

har på klimatet. Det verkar även som att man kan välja vilken information man ska förlita sig på 

för att ”rättfärdiga” sitt beteende eller sitt uteblivna beteende.  

 

Viljan att bidra till att förhindra klimatförändringarna finns där men kan prioriteras lägre än andra 

saker, samt försvåras av kontextuella faktorer. Till exempel väljs flyg- eller biltransport ofta före 

tåg eller buss på grund av tidsbesparing. Flera respondenter svarade ursäktande på de saker de 

tycker att de borde göra men inte gjorde i dagsläget. Exempelvis att köra mindre bil. Att välja 

bilen framför cykeln eller att promenera gör man för att det är bekvämt menar vissa. Andra 

försvarade sitt bilanvändande med att det inte fanns några alternativ. Med andra ord framgick det 

att de handlingar man inte gör både orsakar skuldkänslor och får människor att känna att de 

behöver försvara sina handlingar och förklara varför de har rätt att bete sig som de gör.  

 

Utöver de faktorer som fanns i med i det teoretiska ramverket framgick det även att det ofta var 

andra orsaker än en önskan om att vara miljövänlig som låg bakom miljövänliga beteenden. 

Hälsa, ekonomi, djuretik, socialetik, en känsla av att ”göra bra ifrån sig”, vara en god förebild, 

en generell sparsamhet och att värna om framtida generationer var skäl som frekvent kom upp 

hos respondenterna.  
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Det gick också att se att de olika faktorerna hade olika stor inverkan mellan de manliga och 

kvinnliga respondenterna, samt att de ibland varierade beroende på respondentens ålder.  

Bland de manliga respondenterna hade kunskap, kontextuella samt andra faktorer störst inverkan 

på de miljövänliga beteendena medan kvinnorna påverkades mest av kontextuella faktorer. 

Bland de olika åldersgrupperna hade kunskap och kontextuella faktorer störst betydelse för 

åldrarna 20 – 30 år samt 30 – 40 år och attityder och värderingar, kontextuella faktorer samt 

andra faktorer för åldrarna 65+ år. Sambandet var tydligast mellan faktorn attityder och 

värderingar samt ålder på respondenter. Denna faktor hade mer betydelse med stigande ålder. 

 

De primära faktorer som framkom under intervjuerna var: 

• Den subjektiva kunskapen om miljön och klimatet är avgörande för vilka handlingar som 

individerna anser vara nödvändiga att engagera sig i. 

• Kontextuella faktorer som skapar bra förutsättningar för att välja ett miljövänligt alternativ 

har stor betydelse för hur individens beteende. Jobbiga eller dyra alternativ går ofta bort 

till förmån för andra intressen. 

• Andra intressen än miljön kan leda till miljövänliga beteenden. Många handlingar som är 

positiva för miljön görs exempelvis av hälsoskäl, exempelvis att cykla istället för att ta 

bilen. 

De sekundära faktorerna som framkom var: 

• Attityder och värderingar påverkar viljan att engagera sig men andra intressen prioriteras 

ändå ofta högre än att göra insatser för miljön. 

• Betydelsen av attityder och värderingar ökar med respondentens ålder. Detta kan tyda på 

att de som har mer tid har möjlighet att leva efter sina värderingar i större utsträckning. 

 

6.2 Vilka faktorer hindrar människor från att bete sig miljövänligt?  

Även när det gäller hindrande faktorer kunde flertalet tidigare identifierade faktorer bekräftas. 

Som tidigare nämnt har kunskap betydelse för hur man agerar till förmån eller inte för klimatet. 

Brist på kunskap leder till att man inte agerar i samma utsträckning. Brist på kunskap kan bero 

både på att man inte anser sig få tydlig information men även att man själv undviker information 

på grund av att man vill undvika problemet. Bland respondenterna märktes även att vissa till viss 

del valde att anpassa informationen för att rättfärdiga sina beteenden. Med andra ord kan man 
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välja vilken information som passar en själv, samt välja vilka källor som man anser tillhandahåller 

”rätt” information. 

Andra prioriteringar som ofta går före miljöprioriteringar är tid, livskvalitet och enkelhet. 

Vardagen behöver fungera smidigt vilket innebär att man hellre kör bil än att cykla eller åka 

kollektivt. I vissa fall är det heller inte möjligt att åka kollektivt vilket innebär att det finns brist 

på alternativ. Att inte få flygsemestra anses vara en stor försämring av livskvaliteten och går inte 

att kompromissa med. Här menar vissa respondenter att det inte finns alternativ eftersom att 

alternativen är att inte åka alls eller att åka närmare där flyg inte behövs. Att åka tåg tar så pass 

mycket längre tid att det inte är ett alternativ. Till viss del handlar vårt liv idag om vanebaserade 

konsumtionsmönster där det är norm att konsumera mycket och inte behöva planera särskilt 

mycket.  

Respondenterna uppger att det är motiverande att se att andra agerar till förmån för miljön i 

större utsträckning än att det är omotiverande att se att andra inte agerar. Två respondenter 

uppger dock att de blir påverkade negativt av andras disengagemang. Några respondenter anser 

inte att vi behöver förändra vårt sätt att leva utan att teknologin kommer att förbättras så att vi 

kan leva likadant men med miljövänliga lösningar istället. Detta tyder på att man inte är beredd 

att göra förändringar i livsstilen utan att man istället väntar på en lösning som möjliggör den 

livsstil man redan har. 

Flera respondenter uppger även att det är motiverande att veta säkert att ens insatser gör skillnad. 

Att få bekräftelse på att det man gör har betydelse. Man vill inte engagera sig i onödan och göra 

insatser som ändå inte har någon betydelse. 

Det gick också att se att de olika faktorerna hade olika stor inverkan mellan de manliga och 

kvinnliga respondenterna, samt att de ibland varierade beroende på respondentens ålder. Bland 

de manliga respondenterna hade andra prioriteringar störst betydelse för att hindra miljövänliga 

beteenden. Misstro och ovilja hade också större beydelse för de manliga respondenterna än för 

de kvinnliga. För kvinnor var de mest betydande faktorerna brist på kunskap, andra prioriteringar 

och brist på alternativ. I åldrarna 20 – 30 år hade brist på kunskap, misstro, andra prioriteringar 

samt brist på alternativ störst betydelse. I åldrarna 30 – 40 år andra prioriteringar och för åldrarna 

65+ år brist på kunskap. 
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De primära faktorerna som framkom under intervjuerna var: 

• Brist på kunskap, eller förvirrande information rörande klimatförändringar och åtgärder 

kan leda till brist på handling. 

• Information kan tolkas olika för att rättfärdiga/försvara sina handlingar. 

• Andra prioriteringar får ofta gå före miljövänliga handlingar. Exempelvis att flygsemestra 

eller att ta sig fram snabbt med flyg istället för tåg och bil istället för cykel eller 

kollektivtrafik. 

Sekundära faktorer som framkom var: 

• Brist på resurser/alternativ eller en upplevd brist på resurser/alternativ hindrar 

miljövänliga handlingar. Exempelvis att man inte anser sig ha något alternativ till att köra 

bil. 

6.3 Teoretiskt bidrag 

Denna studie bekräftar tidigare identifierade faktorer både för att främja och förhindra 

miljövänliga beteenden. Genom att intervjua medborgare i en kommun har det även 

framkommit specifika exempel på vad som gör, eller inte gör, så att man agerar miljövänligt. På 

så sätt ges kunskap om på vilket sätt kommuner kan arbeta för att förstärka och underlätta för 

miljövänliga beteenden samt åtgärda de faktorer som förhindrar beteenden för att nå sina uppsatta 

miljömål. 

Den tidigare forskningen har tagit upp många faktorer på detta område men det har inte funnits 

mycket på området om hur marknadsföring kan användas för att främja miljövänliga beteenden. 

Denna studie syftar till att kunna ge specifika rekommendationer utifrån en kommuns 

förutsättningar för att framgångsrikt kunna nå förändring som ger resultat. Detta genom att 

undersöka hur medborgarna i en kommun uppfattar situationen samt vad de upplever för 

möjligheter och hinder. 

6.3.1 Begränsningar 

På grund av den tillgängliga tiden för att utföra studien kunde ett begränsat antal intervjuer 

genomföras. Genom att genomföra fler intervjuer med medborgare skulle studiens resultat kunna 

stärkas.  

För att kunna anpassa studiens rekommendationer bättre till den specifika kommunen skulle det 

behöva föras en dialog med kommunen för att kunna basera rekommendationerna på vad de vill 
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uppnå. Att intervjua respondenter baserat på vad kommunen specifikt har för funderingar är 

också något som skulle göra det lättare att få vägledning i hur man kan lösa kommunspecifika 

problem. 

Eftersom att studien enbart utförts i en kommun med sina specifika förutsättningar är resultaten 

begränsade till att gälla i just Luleå kommun samt liknande kommuner. Genom att göra samma 

undersökning i andra, större kommuner kan resultatet bli annorlunda. 

6.4 Rekommendationer 

Rekommendationerna i denna studie presenteras först med förslag på vad kommuner bör tänka 

på i fråga om att marknadsföra sina miljömål, insatser för miljön samt vad de vill att befolkningen 

ska anamma. Sedan följer rekommendationer för framtida forskning inom området. 

Studien visar att respondenterna till viss del upplever information som luddig och svårtolkad. Det 

är svårt att veta vilken information som egentligen är korrekt och vad man som individ bör göra 

för att leva mer miljövänligt, vilka åtgärder som verkligen har effekt. 

Många har viljan och ambitionen att leva klimatsmart men känner sig hindrade av kontextuella 

faktorer vilket gör det svårt eller omöjligt att välja klimatsmarta alternativ i vardagen. Det 

resulterar i att människor väljer snabbare och enklare alternativ istället för att välja det som är bäst 

för miljön. 

6.4.1 Rekommendationer för kommuner 

• Kommuner bör bistå med tydlig information angående vilka mål de siktar till att uppnå 

och vad som krävs för att uppfylla dessa. Likaså vilka åtgärder som är betydelsefulla och 

vad de innebär för förbättringar för miljön. Eftersom att enbart information tas olika emot 

av individer är det viktigt att vara så tydlig och konkret det går för att informationen inte 

ska missuppfattas. Många är skeptiska till åtgärdernas verkliga nytta, varför man bör 

redovisa var informationen härstammar ifrån och varför den är trovärdig. Informationen 

bör vara enkel och fokuserad på några åtgärder vilka befolkningen kan engagera sig i. Blir 

det för många olika saker kan det bli överväldigande. Förslagsvis ska fokus läggas på 

åtgärder som har stor betydelse för klimatet – till exempel transport och livsmedel. 

• För att underlätta för människor som har viljan att agera klimatsmart men anser sig 

hindrade av kontextuella faktorer gäller det att förenkla alternativ eller att skapa alternativ 

där inga finns i dagsläget. Exempelvis att göra det lättare att åka kollektivt istället för att 

använda bilen. Till exempel kan man utöka lokaltrafikens nät till att omfatta större delar 
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av kommunen, eller förenkla genom att samma busskort kan användas både i 

lokaltrafikens- och i länstrafikens nät. Nu när det blivit allt vanligare med elcyklar kan 

det vara en idé att erbjuda gratis laddning av batterier dit människor cyklar istället för att 

använda bilen eftersom att batteriernas räckvidd är begränsad. Detta kan uppmuntra till 

att använda cykel även längre sträckor. Att kunna åka tåg som alternativ skulle också göra 

färden snabbare mellan orter. Exempelvis mellan Sunderbyn och Luleå Centrum, eller 

om man pendlar mellan Luleå och Boden. 

• Alla människor motiveras inte tillräckligt av miljömässiga fördelar. Andra motiverande 

skäl, exempelvis hälsa, ekonomi, omsorg om framtida generationer, en känsla av att ”göra 

bra ifrån sig”, vara en god förebild, socialetiska- samt djuretiska skäl är något som 

motiverar många varför kommunen även bör framhäva dessa skäl i sin marknadsföring. 

Dock inte utan att även ta upp miljömässiga fördelar eftersom att dessa också är viktiga. 

• Eftersom att positiva handlingar för miljön är smittsamma och inspirerande är det viktigt 

att kommunen delar med sig av de insatser de gör för klimatet och de positiva resultat de 

får. Att ha konkreta mål att uppfylla med hjälp av medborgarna kan skapa en delaktighet 

och intresse för miljöfrågan samtidigt som det är tydligt vilka åtgärder som är nödvändiga.  

• För att konkretisera ytterligare skulle man kunna ha någon form av enkelt mätverktyg 

för att göra en uppskattning om individuell miljöpåverkan. Det finns flera sådana 

mätverktyg att tillgå online som man kan rekommendera om kommunen inte vill göra 

ett eget mätverktyg. Dock bör det vara enkelt att använda och tillhandahålla information 

som gör att det är lätt att förstå resultaten samt ge anpassad information till den som 

använder verktyget. 

6.4.2 Rekommendationer för framtida forskning 

Mycket av dagens miljöproblem kommer från vårt sätt att leva idag. Vi konsumerar betydligt 

mer och lever på ett sätt där vi inte behöver planera särskilt mycket utan förväntar oss att vi ska 

kunna få tag i det vi behöver när vi behöver det. Tid är något vi prioriterar varför det måste gå 

snabbt att exempelvis transportera oss långt bort. Det har blivit billigare att resa och vi är inte 

beredda att betala mer än vad vi är vana vid. Vi lever i ett ”slit och släng”- samhälle och är inte 

beredda att ge upp det. Vi ifrågasätter nyttan av individuella handlingar samt vad ett litet land 

kan göra för skillnad i det stora hela och vill helst inte göra några förändringar alls eftersom att vi 

förknippar det med sämre livskvalitet och mer tidsåtgång, att det blir jobbigare helt enkelt. 
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Framtida forskning inom detta område bör fokuseras kring:  

• Hur människors uppfattning om vad som är livskvalitet kan förändras. Idag anser vi 

generellt att det skulle vara en stor försämring av livskvaliteten att inte kunna flyga på 

semester, eller att inte få köra lika mycket bil. Vi anser att det inte finns något annat 

alternativ. Att leva lite långsammare skulle kanske innebära att vi inte tjänade lika mycket 

pengar och att vi la mer av vår tid på att transportera oss eller att göra mer saker själva, 

men innebär det verkligen en försämring av livskvaliteten?   

• Genom att göra samma undersökning i andra kommuner kan man få en bättre 

uppfattning om de olika faktorernas betydelse och vilka eventuella andra faktorer som är 

viktiga. Luleå kommun som var objekt för denna fallstudie är en kommun med långa 

avstånd och det skulle vara intressant att se skillnader och likheter mellan Luleå och andra 

kommuner.  

• Det skulle även vara intressant att göra undersökningen i större städer för att ta reda på 

invånarnas uppfattning om klimatproblemen där. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1:  

Intervjuguide 

 

Ålder:  

Kön: 

 

Kunskap/brist på kunskap 

- Vad tänker du på när du hör ”klimatförändringar”? 

 

- Hur anser du att dina kunskaper är kring klimatförändringar? (Vad de beror på, vilka 

konsekvenser de har och vad man kan göra åt dem.) 

 

- Påverkar dina kunskaper om klimatet din livsstil? (Varför/varför inte? Hur?) 

 

Attityder & värderingar 

- Tycker du att det är viktigt att begränsa klimatförändringarna? (Varför/varför inte?) 

 

- Hur anser du att det bör göras? (Av vem/vilka? Varför, gör de tillräckligt? Påverkar det 

din inställning till klimatförändringarna?) 

 

- Tycker du att du borde göra förändringar i din livsstil till förmån för klimatet? 

(Varför/varför inte?) 

 

- Vill du göra förändringar i din livsstil till förmån för klimatet? (Varför/varför inte?) 

 

- Gör du något för att begränsa din klimatpåverkan? (Vad? Varför/varför inte?) 

Kontextuella faktorer 

- Finns det några miljövänliga beteenden som du vill göra, eller tycker att du borde göra, 

som du inte kan göra på grund av hinder i omgivningen? (Tex. svårt att åka 

kommunalt, har inte råd, har inte tid. Ge exempel.)  

Misstro 



- Litar du på information som du får om klimatproblemen? (Varför/varför inte? Hur 

påverkar det din syn på problemen?) 

 

- Anser du att politiker, myndigheter och andra organisationer gör tillräckligt för att 

begränsa klimatproblemen? 

 

 

Andra prioriteringar 

- Väljer du bort miljövänliga beteenden till förmån för andra prioriteringar? (Tex. något 

som är billigare eller mindre besvärligt, roligare…) 

Ovilja 

- Förknippar du en omställning till en mer klimatsmart livsstil till förändringar i din 

levnadsstandard? (Beskriv hur.) 

 

- Hur påverkas din vilja att göra miljövänliga val av andras beteenden? (Individer, 

företag…) 

 

- Påverkar en klimatsmart livsstil en persons image? (Beskriv.) 

 

Fatalism 

- Påverkar individuella miljövänliga beteenden klimatet? Gör det någon skillnad? 

(Varför/varför inte?) 

 

- Kan klimatförändringarna hindras av mänskligheten? 

 

 

Brist på alternativ/resurser 

- Går det att leva klimatsmart? (Varför/varför inte?) 

 

Övriga frågor 

 

- Vad är det som gör att du gör något/inte gör något för att minska dina 

koldioxidutsläpp? (Vad som motiverar/inte motiverar dig.) 

 

- Kan du tänka dig att göra små förändringar till förmån för klimatet? (Byta till 

energisnåla ljuskällor, inte använda torktumlare, använda mer energieffektiva 

hushållsmaskiner, byta till miljövänlig el.) Varför/varför inte? 



 

- Kan du tänka dig att sluta flyga till förmån för klimatet? Varför/varför inte? 

 

- Något du själv vill ta upp som vi inte diskuterat? 

 


