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Leva Livet är ett samverkansprojekt som drivits av miljöförvaltningen, Konsument Göteborg, 
kretsloppskontoret och Familjebostäder i Göteborgs Stad. Projektet pågick från  hösten 2010 
till hösten 2011 därefter gjorde vi en utvärdering . 
 
Elva göteborgsfamiljer tog chansen att prova ett nytt mer lustfyllt och grönare liv under ett år. 
Deras insatser vet vi har väckt intresse hos fler göteborgare att göra samma sak. 
 
Det var fantastiskt kul att media visade så stort intresse för Leva Livet och hjälpte oss sprida 
budskap till långt fler än vi vågat hoppas på. 
 
Familjerna har visat att det finns en stor potential för oss alla att minska miljöpåverkan i 
vardagen, genom att spara på resurser, tänka på vad vi konsumerar och framförallt tänka efter 
om och när vi behöver konsumera. Det visar att individens makt och möjlighet att förändra är 
stor och att kommunen har ett brett utbud av hållbara lösningar att erbjuda sina invånare. Om 
vi fortsätter lära av varandra kan vi tillsammans nå långt i miljöarbetet.  
 
Nytt med Leva Livet är att vi tagit med begreppet livskvalitet i ett miljöprojekt. En 
kombination vi lärt oss massor av och som vi vill fortsätta utveckla. 
 
Klimatomställning handlar lika mycket om livsstilsförändringar som ny teknik. Det handlar 
om att visa att en hållbar livsstil kan vara både attraktiv och grön. Leva Livets motto har 
varit: Kul, lätt och bra för miljön och individen . 
 
Utvärderingen är viktig för att fånga upp erfarenheter från projektet så att de kan komma till 
nytta i framtida satsningar hos oss eller andra som vill göra något liknande. Göteborgs Stad 
har gett Chalmers, Fysisk resursteori i uppdrag att utvärdera Leva Livet. Utvärderingen syftar 
till att skapa kunskap om kopplingar mellan livskvalitet och miljö. 
 
Varmt tack till er alla som varit med och arrangerat projektet. Ni har gjort det med bravur. 
Det är ni tillsammans med familjerna som gjort att projektet blivit en framgångssaga. 
Självklart vill jag rikta ett extra stort tack till er familjer för strålande prestationer och härligt 
engagemang.  
 
Lycka till i ert hållbarhetsarbete och glöm inte att Leva Livet!  
  
/Pernilla Hellström, projektledare Leva Livet, miljöförvaltningen   
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Introduktion 
 
Leva Livet är ett projekt som drevs 2010/2011 av Göteborg Stad och som handlar om att 
minska medborgarnas miljöpåverkan främst genom att stimulera till frivilliga 
beteendeförändringar. Det främsta syftet var att lära sig mera om frivilliga miljöhandlingar 
för att kunna utforma en mer effektiv framtida miljökommunikation. Ett sekundärt syfte var 
att öka miljömedvetenheten hos Göteborgaren, att sprida kunskap och inspiration hos dem 
som tar del av projektet via media eller andra kanaler. 
 
Det finns också två huvudsakliga syften med den här utvärderingen av projektet. Dels är 
avsikten att bidra till lärandet om miljökommunikation inom Göteborgs stad, dels att bidra till 
forskningen om hur livskvalitet och miljöhandlingar (dvs handlingar som syftar till att minska 
miljöpåverkan) hänger ihop.1 För att uppnå dessa syften analyseras både projektupplägget 
och deltagarnas miljöhandlingar. Vi vill också belysa vilka miljövinster som har uppnåtts och 
dra vissa slutsatser om utformningen av framtida miljökommunikation gentemot 
medborgarna. 
  
En forskargrupp på Chalmers, avdelningen för Fysisk resursteori, har fått i uppdrag av 
Göteborgs stad att göra denna utvärdering. Vi som genomfört arbetet är Jörgen Larsson, 
projektansvarig för utvärderingen och Sebastian Svenberg, projektassistent och ansvarig för 
genomförande av intervjuerna. Vår bakgrund som sociologer ligger till grund för ett 
samhällsvetenskapligt perspektiv i den här utvärderingen. 
  
Sammanlagt har 14 intervjuer genomförts. I de familjer där det finns två vuxna i hushållet har 
båda två intervjuats var för sig. Alla intervjuer har genomförts hemma hos deltagarna eller i 
Miljöförvaltningens lokaler, förutom två intervjuer som gjordes på telefon. Två av de elva 
familjerna fullföljde inte sitt deltagande i projektet och avböjde att bli intervjuade. Dessutom 
har de tre projektledarna intervjuats. Inför intervjuerna har vi lovat intervjupersonerna att det 
de säger inte skall gå att koppla till vem som säger det2. Ljudinspelningarna har skrivits in i 

                                                 
 
 
 
 
1 Göteborgs Stad har stått för två tredjedelar av kostnaden för utvärderingen. En tredjedel av finansieringen har 
skett inom ramen för forskningsprojeket “Klimatomställningen och det goda livet” som utförs av avdelningen 
för fysisk resursteori på Chalmers.  

2 De här personerna har varit offentliga under projektets gång och är beskrivna med namn och bild på projektets 
hemsida (www.goteborg.se, sök på Leva Livet). Under genomförandet av utvärderingen har vi dock varit måna 
om att deltagarna i så hög grad som möjligt skall känna sig fria att förhålla sig kritiskt till projektet och att 
svaren i intervjuerna skall spegla deras känslor och tankar.  
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ett dokument, men när vi återger citat från intervjuerna i rapporten är det inte alltid exakta 
citat utan ibland förkortade eller något sammanfattade uttalanden. Se bilaga 1 för 
intervjuguide. Utöver samtal med deltagarna har diverse dokument legat till grund för 
utvärderingen, bland annat enkäter som deltagarna fyllde i innan respektive efter projektet, 
information om utmaningar och tips på åtgärder som gavs till deltagarna. Dessa dokument 
finns som bilagor. 
  
Denna utvärdering börjar med en projektbeskrivning av innehållet i projektet Leva Livet. Det 
följs av kapitlet utvärdering av projektet som bland annat beskriver de miljöresultat som 
projektet gett upphov till och det genomslag som Leva Livet har fått genom media. Den 
utvärderande delen innehåller också ett avsnitt om coaching som metod, samt en utvärdering 
av de sociala aspekterna av projektet. Kapitlet analys av enskilda miljöhandlingar innehåller 
först en fördjupning kring miljöhandlingar som har med dagligt resande och med mat att göra 
och därefter en generell beskrivning av sju olika möjliga livskvalitetskonsekvenser av 
miljöhandlingar. Denna del kan förhoppningsvis innehålla vissa lärdomar om människors 
upplevelser av att göra förändringar i sin vardag samt utgöra en inspiration för 
kommunikation på miljöområdet. Sista kapitlet utgörs av vissa slutsatser och tankar om 
framtida miljökommunikation. Avslutningsvis kommer en sammanfattning av den här 
utvärderingen.  

Projektbeskrivning 
Leva Livet är ett projekt som har drivits av Göteborgs Stad, i ett samarbete mellan 
Miljöförvaltningen, Kretsloppskontoret, Konsument Göteborg och Familjebostäder. En 
bakgrund till projektet är att många andra städer har genomfört liknande projekt, bland annat 
projekten “Konsumera smartare” i Stockholm, “Miljövardag” i Karlstad, samt olika projekt 
med klimatinriktning i Växjö, Kalmar, Askersund/Laxå och Borlänge/Falun. Projekt Leva 
Livet planerades under vintern 2009/2010 bland annat med avstamp i ett seminarium där 
andra liknande projekt presenterades. Under våren 2010 påbörjades arbetet med att hitta de 
familjer som skulle medverka i projektet. Projektet drog igång under hösten 2010 och pågick 
sedan under nästan ett år för att avslutas i september 2011. Därefter påbörjades denna 
utvärdering. 
 
Leva livet handlar inte bara om miljö utan och om livskvalitet. Så här beskrivs det på 
Göteborg Stads hemsida: “Projektet bygger på att föra en dialog med familjerna som deltar 
för att öka förståelsen och värdet av att leva mer hållbart och visa vägen dit. Att leva eko-
smart kan bidra till ökad livskvalitet genom bättre ekonomi, bättre hälsa, mindre stress eller 
nya upplevelser, det vill säga nyttan för mig som individ. Projektet handlar även om att 
berätta om familjernas resa genom projektet för att öka förståelsen för konsumtionens 
miljöpåverkan och att de små valen i vardagen har betydelse för välbefinnandet och miljön.”  
 
De 11 deltagande familjerna har involverats i så kallade utmaningar inom sju områden: 
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1. Mat – Hållbara matvanor 
2. Avfall - Minimera avfallet 
3. Konsumtion - Kan en vit jul vara grön? 
4. Energi - Energismart hemma 
5. Kemikalier - Giftfri vardag 
6. Resor - Nya Vägvanor 
7. Fritid - Ut och njut 

 
Varje utmaning introducerades under en kvällsträff som bland annat innehöll 
inspirationsföreläsningar eller liknande, samt en text som kortfattat beskrev utmaningen (se 
bilagor). Utmaningarna var att minska miljöpåverkan från respektive området, till exempel 
minska matavfallet eller bilkörningen. Ibland fick alla göra samma uppgift, till exempel att 
rensa ut kemikalier hemma, och ibland fick de välja ett visst antal av åtgärderna på en 
tipslista. (utmaningarna beskrivs längre fram under rubriken ”De 7 utmaningarna och 
resultaten från dessa”). För varje utmaning fick familjerna hjälp av en coach som var en 
person inom kommunen som var expert inom ett av de sju områdena. Deltagarna fick sätta 
personliga mål för både miljö och livskvalitet. Resultaten följdes upp genom mätningar av 
varje persons koldioxidbelastning, samt hur det gått i varje enskild utmaning, till exempel 
genom vägning av avfallet före och under utmaningen. 
 
Direktörerna för miljöförvaltningen, kretsloppskontoret, och konsumentkontoret har utgjort 
projektets styrgrupp. En projektgrupp på tre personer har drivit projektet. Pernilla Hellström 
på miljöförvaltningen har varit projektledare. Maria Ivarsson på Kretsloppskontoret har varit 
medieansvarig. Dessutom har Lena Karlsson på Familjebostäder ingått i projektgruppen. 
Projektet har inte haft någon omfattande finansiering i form av reda pengar utan det har i 
huvudsak genomförts genom att de deltagande organisationerna har avsatt tid för personerna i 
projektgruppen. De två personer som har arbetat mest i projektet har sammanlagt lagt ner 
cirka 10 manmånader i projektet. Sammantaget, med övriga inblandade personer, uppskattas 
den totala nedlagda tiden motsvara ett drygt manår.  

Om deltagarna 
För att få tag i deltagare gjorde Göteborgs stad på olika sätt reklam för projektet i tidningar 
och på internet. På kommunens och Familjebostäders hemsida fanns information om vad ett 
deltagande i Leva Livet skulle innebära. Det fanns också en uppmaning om att ansöka om 
man var intresserad. Förutom att personer själva fick söka till projektet så kontaktade man 
också ut några kända ”Göteborgsprofiler”. Tanken var att dessa profiler kunde dra extra 
uppmärksamhet till projektet och att Göteborgare skulle känna igen några av deltagarna i 
Leva Livet. Urvalet av familjer gjordes bland annat med tanke på geografisk spridning inom 
staden och att olika boendeformer skulle vara representerade. Det fanns också en vilja att få 
med barnfamiljer. 
  

http://www.goteborg.se/wps/portal/%21ut/p/c5/hY1BDoIwEADfwgu6bZdajy2FttqUEIQAF8LBGBIBD0a_L9EHmDlOJkMGsrNOr_k2Pedtne6kI4MYGa8xrw2HMgQN3lNVtK1wyqa778UYS9YU6CmVIqfAhEMdWg_W8G-dnivNThzgqA2wi0EaZcpAsl-dWeXwEAAkWgCPuowuqyh4_ucd3bZcyWNpurdKkg9rzTnb/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/goteborg.se/goteborg_se/Invanare/Miljo_Halsa/Leva%20hallbart/projekt-leva-livet/LevaLivet_Utmaningarna/art_N800_MH_LevaLivet_Matutmaning
http://www.goteborg.se/wps/portal/%21ut/p/c5/hY1BDoIwEADfwgu6bZdajy2FttqUEIQAF8LBGBIBD0a_L9EHmDlOJkMGsrNOr_k2Pedtne6kI4MYGa8xrw2HMgQN3lNVtK1wyqa778UYS9YU6CmVIqfAhEMdWg_W8G-dnivNThzgqA2wi0EaZcpAsl-dWeXwEAAkWgCPuowuqyh4_ucd3bZcyWNpurdKkg9rzTnb/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/goteborg.se/goteborg_se/Invanare/Miljo_Halsa/Leva%20hallbart/projekt-leva-livet/LevaLivet_Utmaningarna/art_N800_MH_LevaLivet_Matutmaning
http://www.goteborg.se/wps/portal/%21ut/p/c5/hY1BDoIwEADfwgu6bZdajy2FttqUEIQAF8LBGBIBD0a_L9EHmDlOJkMGsrNOr_k2Pedtne6kI4MYGa8xrw2HMgQN3lNVtK1wyqa778UYS9YU6CmVIqfAhEMdWg_W8G-dnivNThzgqA2wi0EaZcpAsl-dWeXwEAAkWgCPuowuqyh4_ucd3bZcyWNpurdKkg9rzTnb/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/goteborg.se/goteborg_se/Invanare/Miljo_Halsa/Leva%20hallbart/projekt-leva-livet/LevaLivet_Utmaningarna/art_N800_MH_LevaLivet_Matutmaning
http://www.goteborg.se/wps/portal/%21ut/p/c5/hY1BDoIwEADfwgu6bZdajy2FttqUEIQAF8LBGBIBD0a_L9EHmDlOJkMGsrNOr_k2Pedtne6kI4MYGa8xrw2HMgQN3lNVtK1wyqa778UYS9YU6CmVIqfAhEMdWg_W8G-dnivNThzgqA2wi0EaZcpAsl-dWeXwEAAkWgCPuowuqyh4_ucd3bZcyWNpurdKkg9rzTnb/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/goteborg.se/goteborg_se/Invanare/Miljo_Halsa/Leva%20hallbart/projekt-leva-livet/LevaLivet_Utmaningarna/art_N800_MH_LevaLivet_Matutmaning
http://www.goteborg.se/wps/portal/%21ut/p/c5/hY1BDoIwEADfwgu6bZdajy2FttqUEIQAF8LBGBIBD0a_L9EHmDlOJkMGsrNOr_k2Pedtne6kI4MYGa8xrw2HMgQN3lNVtK1wyqa778UYS9YU6CmVIqfAhEMdWg_W8G-dnivNThzgqA2wi0EaZcpAsl-dWeXwEAAkWgCPuowuqyh4_ucd3bZcyWNpurdKkg9rzTnb/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/goteborg.se/goteborg_se/Invanare/Miljo_Halsa/Leva%20hallbart/projekt-leva-livet/LevaLivet_Utmaningarna/art_N800_MH_LevaLivet_Matutmaning
http://www.goteborg.se/wps/portal/%21ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gj42AT12AXYwN_Hx8nA09PQ0e3sDAzD0d3U6B8pFm8s7ujh4m5j4GBhYm7gYGniZO_n4dzoKGBpzEB3X4e-bmp-gW5EeUAox-Eng%21%21/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/goteborg.se/goteborg_se/Invanare/Miljo_Halsa/Leva%20hallbart/projekt-leva-livet/LevaLivet_Utmaningarna/art_N800_MH_LevaLivet_Avfallsutmaning
http://www.goteborg.se/wps/portal/%21ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gj42AT12AXYwN_Hx8nA09PQ0e3sDAzD0d3U6B8pFm8s7ujh4m5j4GBhYm7gYGniZO_n4dzoKGBpzEB3X4e-bmp-gW5EeUAox-Eng%21%21/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/goteborg.se/goteborg_se/Invanare/Miljo_Halsa/Leva%20hallbart/projekt-leva-livet/LevaLivet_Utmaningarna/art_N800_MH_LevaLivet_Avfallsutmaning
http://www.goteborg.se/wps/portal/%21ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gj42AT12AXYwN_Hx8nA09PQ0e3sDAzD0d3U6B8pFm8s7ujh4m5j4GBhYm7gYGniZO_n4dzoKGBpzEB3X4e-bmp-gW5EeUAox-Eng%21%21/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/goteborg.se/goteborg_se/Invanare/Miljo_Halsa/Leva%20hallbart/projekt-leva-livet/LevaLivet_Utmaningarna/art_N800_MH_LevaLivet_Avfallsutmaning
http://www.goteborg.se/wps/portal/%21ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gj42AT12AXYwN_Hx8nA09PQ0e3sDAzD0d3U6B8pFm8s7ujh4m5j4GBhYm7gYGniZO_n4dzoKGBpzEB3X4e-bmp-gW5EeUAox-Eng%21%21/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/goteborg.se/goteborg_se/Invanare/Miljo_Halsa/Leva%20hallbart/projekt-leva-livet/LevaLivet_Utmaningarna/art_N800_MH_LevaLivet_Avfallsutmaning
http://www.goteborg.se/wps/portal/%21ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gj42AT12AXYwN_Hx8nA09PQ0e3sDAzD0d3U6B8pFm8s7ujh4m5j4GBhYm7gYGniZO_n4dzoKGBpzEB3X4e-bmp-gW5EeUAox-Eng%21%21/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/goteborg.se/goteborg_se/Invanare/Miljo_Halsa/Leva%20hallbart/projekt-leva-livet/LevaLivet_Utmaningarna/art_N800_MH_LevaLivet_Avfallsutmaning
http://www.goteborg.se/wps/portal/%21ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gj42AT12AXYwN_Hx8nA09PQ0e3sDAzD0d3U6B8pFm8s7ujh4m5j4GBhYm7gYGniZO_n4dzoKGBpzEB3X4e-bmp-gW5EeUAox-Eng%21%21/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/goteborg.se/goteborg_se/Invanare/Miljo_Halsa/Leva%20hallbart/projekt-leva-livet/LevaLivet_Utmaningarna/art_NO43_MH_Utmaning%203%20Julen
http://www.goteborg.se/wps/portal/%21ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gj42AT12AXYwN_Hx8nA09PQ0e3sDAzD0d3U6B8pFm8s7ujh4m5j4GBhYm7gYGniZO_n4dzoKGBpzEB3X4e-bmp-gW5EeUAox-Eng%21%21/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/goteborg.se/goteborg_se/Invanare/Miljo_Halsa/Leva%20hallbart/projekt-leva-livet/LevaLivet_Utmaningarna/art_NO43_MH_Utmaning%203%20Julen
http://www.goteborg.se/wps/portal/%21ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gj42AT12AXYwN_Hx8nA09PQ0e3sDAzD0d3U6B8pFm8s7ujh4m5j4GBhYm7gYGniZO_n4dzoKGBpzEB3X4e-bmp-gW5EeUAox-Eng%21%21/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/goteborg.se/goteborg_se/Invanare/Miljo_Halsa/Leva%20hallbart/projekt-leva-livet/LevaLivet_Utmaningarna/art_NO43_MH_Utmaning%203%20Julen
http://www.goteborg.se/wps/portal/%21ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gj42AT12AXYwN_Hx8nA09PQ0e3sDAzD0d3U6B8pFm8s7ujh4m5j4GBhYm7gYGniZO_n4dzoKGBpzEB3X4e-bmp-gW5EeUAox-Eng%21%21/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/goteborg.se/goteborg_se/Invanare/Miljo_Halsa/Leva%20hallbart/projekt-leva-livet/LevaLivet_Utmaningarna/art_NO43_MH_Utmaning%203%20Julen
http://www.goteborg.se/wps/portal/%21ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gj42AT12AXYwN_Hx8nA09PQ0e3sDAzD0d3U6B8pFm8s7ujh4m5j4GBhYm7gYGniZO_n4dzoKGBpzEB3X4e-bmp-gW5EeUAox-Eng%21%21/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/goteborg.se/goteborg_se/Invanare/Miljo_Halsa/Leva%20hallbart/projekt-leva-livet/LevaLivet_Utmaningarna/art_NO43_MH_Utmaning%203%20Julen
http://www.goteborg.se/wps/portal/%21ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gj42AT12AXYwN_Hx8nA09PQ0e3sDAzD0d3U6B8pFm8s7ujh4m5j4GBhYm7gYGniZO_n4dzoKGBpzEB3X4e-bmp-gW5EeUAox-Eng%21%21/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/goteborg.se/goteborg_se/Invanare/Miljo_Halsa/Leva%20hallbart/projekt-leva-livet/LevaLivet_Utmaningarna/art_NO43_MH_Utmaning%203%20Julen
http://www.goteborg.se/wps/portal/%21ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gj42AT12AXYwN_Hx8nA09PQ0e3sDAzD0d3U6B8pFm8s7ujh4m5j4GBhYm7gYGniZO_n4dzoKGBpzEB3X4e-bmp-gW5EeUAox-Eng%21%21/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/goteborg.se/goteborg_se/Invanare/Miljo_Halsa/Leva%20hallbart/projekt-leva-livet/LevaLivet_Utmaningarna/art_NO43_MH_Utmaning%203%20Julen
http://www.goteborg.se/wps/portal/%21ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gj42AT12AXYwN_Hx8nA09PQ0e3sDAzD0d3U6B8pFm8s7ujh4m5j4GBhYm7gYGniZO_n4dzoKGBpzEB3X4e-bmp-gW5EeUAox-Eng%21%21/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/goteborg.se/goteborg_se/Invanare/Miljo_Halsa/Leva%20hallbart/projekt-leva-livet/LevaLivet_Utmaningarna/art_NO43_MH_Utmaning%203%20Julen
http://www.goteborg.se/wps/portal/%21ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gj42AT12AXYwN_Hx8nA09PQ0e3sDAzD0d3U6B8pFm8s7ujh4m5j4GBhYm7gYGniZO_n4dzoKGBpzEB3X4e-bmp-gW5EeUAox-Eng%21%21/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/goteborg.se/goteborg_se/Invanare/Miljo_Halsa/Leva%20hallbart/projekt-leva-livet/LevaLivet_Utmaningarna/art_NO43_MH_Utmaning%203%20Julen
http://www.goteborg.se/wps/portal/%21ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gj42AT12AXYwN_Hx8nA09PQ0e3sDAzD0d3U6B8pFm8s7ujh4m5j4GBhYm7gYGniZO_n4dzoKGBpzEB3X4e-bmp-gW5EeUAox-Eng%21%21/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/goteborg.se/goteborg_se/Invanare/Miljo_Halsa/Leva%20hallbart/projekt-leva-livet/LevaLivet_Utmaningarna/art_NO43_MH_Utmaning%203%20Julen
http://www.goteborg.se/wps/portal/%21ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gj42AT12AXYwN_Hx8nA09PQ0e3sDAzD0d3U6B8pFm8s7ujh4m5j4GBhYm7gYGniZO_n4dzoKGBpzEB3X4e-bmp-gW5EeUAox-Eng%21%21/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/goteborg.se/goteborg_se/Invanare/Miljo_Halsa/Leva%20hallbart/projekt-leva-livet/LevaLivet_Utmaningarna/art_NO43_MH_Utmaning%203%20Julen
http://www.goteborg.se/wps/portal/%21ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gj42AT12AXYwN_Hx8nA09PQ0e3sDAzD0d3U6B8pFm8s7ujh4m5j4GBhYm7gYGniZO_n4dzoKGBpzEB3X4e-bmp-gW5EeUAox-Eng%21%21/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/goteborg.se/goteborg_se/Invanare/Miljo_Halsa/Leva%20hallbart/projekt-leva-livet/LevaLivet_Utmaningarna/art_NO43_MH_Utmaning%203%20Julen
http://www.goteborg.se/wps/portal/%21ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gj42AT12AXYwN_Hx8nA09PQ0e3sDAzD0d3U6B8pFm8s7ujh4m5j4GBhYm7gYGniZO_n4dzoKGBpzEB3X4e-bmp-gW5EeUAox-Eng%21%21/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/goteborg.se/goteborg_se/Invanare/Miljo_Halsa/Leva%20hallbart/projekt-leva-livet/LevaLivet_Utmaningarna/art_NO43_MH_Utmaning%203%20Julen
http://www.goteborg.se/wps/portal/%21ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gj42AT12AXYwN_Hx8nA09PQ0e3sDAzD0d3U6B8pFm8s7ujh4m5j4GBhYm7gYGniZO_n4dzoKGBpzEB3X4e-bmp-gW5EeUAox-Eng%21%21/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/goteborg.se/goteborg_se/Invanare/Miljo_Halsa/Leva%20hallbart/projekt-leva-livet/LevaLivet_Utmaningarna/art_NO43_MH_Utmaning%203%20Julen
http://www.goteborg.se/wps/portal/%21ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gj42AT12AXYwN_Hx8nA09PQ0e3sDAzD0d3U6B8pFm8s7ujh4m5j4GBhYm7gYGniZO_n4dzoKGBpzEB3X4e-bmp-gW5EeUAox-Eng%21%21/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/goteborg.se/goteborg_se/Invanare/Miljo_Halsa/Leva%20hallbart/projekt-leva-livet/LevaLivet_Utmaningarna/art_N800_MH_LevaLivet_Energiutmaningen
http://www.goteborg.se/wps/portal/%21ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gj42AT12AXYwN_Hx8nA09PQ0e3sDAzD0d3U6B8pFm8s7ujh4m5j4GBhYm7gYGniZO_n4dzoKGBpzEB3X4e-bmp-gW5EeUAox-Eng%21%21/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/goteborg.se/goteborg_se/Invanare/Miljo_Halsa/Leva%20hallbart/projekt-leva-livet/LevaLivet_Utmaningarna/art_N800_MH_LevaLivet_Energiutmaningen
http://www.goteborg.se/wps/portal/%21ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gj42AT12AXYwN_Hx8nA09PQ0e3sDAzD0d3U6B8pFm8s7ujh4m5j4GBhYm7gYGniZO_n4dzoKGBpzEB3X4e-bmp-gW5EeUAox-Eng%21%21/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/goteborg.se/goteborg_se/Invanare/Miljo_Halsa/Leva%20hallbart/projekt-leva-livet/LevaLivet_Utmaningarna/art_N800_MH_LevaLivet_Energiutmaningen
http://www.goteborg.se/wps/portal/%21ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gj42AT12AXYwN_Hx8nA09PQ0e3sDAzD0d3U6B8pFm8s7ujh4m5j4GBhYm7gYGniZO_n4dzoKGBpzEB3X4e-bmp-gW5EeUAox-Eng%21%21/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/goteborg.se/goteborg_se/Invanare/Miljo_Halsa/Leva%20hallbart/projekt-leva-livet/LevaLivet_Utmaningarna/art_N800_MH_LevaLivet_Energiutmaningen
http://www.goteborg.se/wps/portal/%21ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gj42AT12AXYwN_Hx8nA09PQ0e3sDAzD0d3U6B8pFm8s7ujh4m5j4GBhYm7gYGniZO_n4dzoKGBpzEB3X4e-bmp-gW5EeUAox-Eng%21%21/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/goteborg.se/goteborg_se/Invanare/Miljo_Halsa/Leva%20hallbart/projekt-leva-livet/LevaLivet_Utmaningarna/art_N800_MH_LevaLivet_Energiutmaningen
http://www.goteborg.se/wps/portal/%21ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gj42AT12AXYwN_Hx8nA09PQ0e3sDAzD0d3U6B8pFm8s7ujh4m5j4GBhYm7gYGniZO_n4dzoKGBpzEB3X4e-bmp-gW5EeUAox-Eng%21%21/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/goteborg.se/goteborg_se/Invanare/Miljo_Halsa/Leva%20hallbart/projekt-leva-livet/LevaLivet_Utmaningarna/art_N800_MH_LevaLivet_Kemikalieutmaningen
http://www.goteborg.se/wps/portal/%21ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gj42AT12AXYwN_Hx8nA09PQ0e3sDAzD0d3U6B8pFm8s7ujh4m5j4GBhYm7gYGniZO_n4dzoKGBpzEB3X4e-bmp-gW5EeUAox-Eng%21%21/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/goteborg.se/goteborg_se/Invanare/Miljo_Halsa/Leva%20hallbart/projekt-leva-livet/LevaLivet_Utmaningarna/art_N800_MH_LevaLivet_Kemikalieutmaningen
http://www.goteborg.se/wps/portal/%21ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gj42AT12AXYwN_Hx8nA09PQ0e3sDAzD0d3U6B8pFm8s7ujh4m5j4GBhYm7gYGniZO_n4dzoKGBpzEB3X4e-bmp-gW5EeUAox-Eng%21%21/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/goteborg.se/goteborg_se/Invanare/Miljo_Halsa/Leva%20hallbart/projekt-leva-livet/LevaLivet_Utmaningarna/art_N800_MH_LevaLivet_Kemikalieutmaningen
http://www.goteborg.se/wps/portal/%21ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gj42AT12AXYwN_Hx8nA09PQ0e3sDAzD0d3U6B8pFm8s7ujh4m5j4GBhYm7gYGniZO_n4dzoKGBpzEB3X4e-bmp-gW5EeUAox-Eng%21%21/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/goteborg.se/goteborg_se/Invanare/Miljo_Halsa/Leva%20hallbart/projekt-leva-livet/LevaLivet_Utmaningarna/art_N800_MH_LevaLivet_Kemikalieutmaningen
http://www.goteborg.se/wps/portal/%21ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gj42AT12AXYwN_Hx8nA09PQ0e3sDAzD0d3U6B8pFm8s7ujh4m5j4GBhYm7gYGniZO_n4dzoKGBpzEB3X4e-bmp-gW5EeUAox-Eng%21%21/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/goteborg.se/goteborg_se/Invanare/Miljo_Halsa/Leva%20hallbart/projekt-leva-livet/LevaLivet_Utmaningarna/art_N800_MH_LevaLivet_Kemikalieutmaningen
http://www.goteborg.se/wps/portal/%21ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gj42AT12AXYwN_Hx8nA09PQ0e3sDAzD0d3U6B8pFm8s7ujh4m5j4GBhYm7gYGniZO_n4dzoKGBpzEB3X4e-bmp-gW5EeUAox-Eng%21%21/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/goteborg.se/goteborg_se/Invanare/Miljo_Halsa/Leva%20hallbart/projekt-leva-livet/LevaLivet_Utmaningarna/art_N800_LevaLivet_Utmaning6_Resor
http://www.goteborg.se/wps/portal/%21ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gj42AT12AXYwN_Hx8nA09PQ0e3sDAzD0d3U6B8pFm8s7ujh4m5j4GBhYm7gYGniZO_n4dzoKGBpzEB3X4e-bmp-gW5EeUAox-Eng%21%21/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/goteborg.se/goteborg_se/Invanare/Miljo_Halsa/Leva%20hallbart/projekt-leva-livet/LevaLivet_Utmaningarna/art_N800_LevaLivet_Utmaning6_Resor
http://www.goteborg.se/wps/portal/%21ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gj42AT12AXYwN_Hx8nA09PQ0e3sDAzD0d3U6B8pFm8s7ujh4m5j4GBhYm7gYGniZO_n4dzoKGBpzEB3X4e-bmp-gW5EeUAox-Eng%21%21/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/goteborg.se/goteborg_se/Invanare/Miljo_Halsa/Leva%20hallbart/projekt-leva-livet/LevaLivet_Utmaningarna/art_N800_LevaLivet_Utmaning6_Resor
http://www.goteborg.se/wps/portal/%21ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gj42AT12AXYwN_Hx8nA09PQ0e3sDAzD0d3U6B8pFm8s7ujh4m5j4GBhYm7gYGniZO_n4dzoKGBpzEB3X4e-bmp-gW5EeUAox-Eng%21%21/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/goteborg.se/goteborg_se/Invanare/Miljo_Halsa/Leva%20hallbart/projekt-leva-livet/LevaLivet_Utmaningarna/art_N800_LevaLivet_Utmaning6_Resor
http://www.goteborg.se/wps/portal/%21ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gj42AT12AXYwN_Hx8nA09PQ0e3sDAzD0d3U6B8pFm8s7ujh4m5j4GBhYm7gYGniZO_n4dzoKGBpzEB3X4e-bmp-gW5EeUAox-Eng%21%21/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/goteborg.se/goteborg_se/Invanare/Miljo_Halsa/Leva%20hallbart/projekt-leva-livet/LevaLivet_Utmaningarna/art_N800_LevaLivet_Utmaning6_Resor
http://www.goteborg.se/wps/portal/%21ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gj42AT12AXYwN_Hx8nA09PQ0e3sDAzD0d3U6B8pFm8s7ujh4m5j4GBhYm7gYGniZO_n4dzoKGBpzEB3X4e-bmp-gW5EeUAox-Eng%21%21/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/goteborg.se/goteborg_se/Invanare/Miljo_Halsa/Leva%20hallbart/projekt-leva-livet/LevaLivet_Utmaningarna/art_N800_MH_LevaLivet_Utmaning7_Fritid
http://www.goteborg.se/wps/portal/%21ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gj42AT12AXYwN_Hx8nA09PQ0e3sDAzD0d3U6B8pFm8s7ujh4m5j4GBhYm7gYGniZO_n4dzoKGBpzEB3X4e-bmp-gW5EeUAox-Eng%21%21/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/goteborg.se/goteborg_se/Invanare/Miljo_Halsa/Leva%20hallbart/projekt-leva-livet/LevaLivet_Utmaningarna/art_N800_MH_LevaLivet_Utmaning7_Fritid
http://www.goteborg.se/wps/portal/%21ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gj42AT12AXYwN_Hx8nA09PQ0e3sDAzD0d3U6B8pFm8s7ujh4m5j4GBhYm7gYGniZO_n4dzoKGBpzEB3X4e-bmp-gW5EeUAox-Eng%21%21/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/goteborg.se/goteborg_se/Invanare/Miljo_Halsa/Leva%20hallbart/projekt-leva-livet/LevaLivet_Utmaningarna/art_N800_MH_LevaLivet_Utmaning7_Fritid
http://www.goteborg.se/wps/portal/%21ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gj42AT12AXYwN_Hx8nA09PQ0e3sDAzD0d3U6B8pFm8s7ujh4m5j4GBhYm7gYGniZO_n4dzoKGBpzEB3X4e-bmp-gW5EeUAox-Eng%21%21/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/goteborg.se/goteborg_se/Invanare/Miljo_Halsa/Leva%20hallbart/projekt-leva-livet/LevaLivet_Utmaningarna/art_N800_MH_LevaLivet_Utmaning7_Fritid
http://www.goteborg.se/wps/portal/%21ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gj42AT12AXYwN_Hx8nA09PQ0e3sDAzD0d3U6B8pFm8s7ujh4m5j4GBhYm7gYGniZO_n4dzoKGBpzEB3X4e-bmp-gW5EeUAox-Eng%21%21/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/goteborg.se/goteborg_se/Invanare/Miljo_Halsa/Leva%20hallbart/projekt-leva-livet/LevaLivet_Utmaningarna/art_N800_MH_LevaLivet_Utmaning7_Fritid
http://www.goteborg.se/wps/portal/%21ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gj42AT12AXYwN_Hx8nA09PQ0e3sDAzD0d3U6B8pFm8s7ujh4m5j4GBhYm7gYGniZO_n4dzoKGBpzEB3X4e-bmp-gW5EeUAox-Eng%21%21/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/goteborg.se/goteborg_se/Invanare/Miljo_Halsa/Leva%20hallbart/projekt-leva-livet/LevaLivet_Utmaningarna/art_N800_MH_LevaLivet_Utmaning7_Fritid
http://www.goteborg.se/wps/portal/%21ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gj42AT12AXYwN_Hx8nA09PQ0e3sDAzD0d3U6B8pFm8s7ujh4m5j4GBhYm7gYGniZO_n4dzoKGBpzEB3X4e-bmp-gW5EeUAox-Eng%21%21/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/goteborg.se/goteborg_se/Invanare/Miljo_Halsa/Leva%20hallbart/projekt-leva-livet/LevaLivet_Utmaningarna/art_N800_MH_LevaLivet_Utmaning7_Fritid
http://www.goteborg.se/wps/portal/%21ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gj42AT12AXYwN_Hx8nA09PQ0e3sDAzD0d3U6B8pFm8s7ujh4m5j4GBhYm7gYGniZO_n4dzoKGBpzEB3X4e-bmp-gW5EeUAox-Eng%21%21/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/goteborg.se/goteborg_se/Invanare/Miljo_Halsa/Leva%20hallbart/projekt-leva-livet/LevaLivet_Projektet/art_N800_MH_LevaHallbart_ProjektLevaLivet_Projektet_Coacher
http://www.goteborg.se/wps/portal/%21ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gj42AT12AXYwN_Hx8nA09PQ0e3sDAzD0d3U6B8pFm8s7ujh4m5j4GBhYm7gYGniZO_n4dzoKGBpzEB3X4e-bmp-gW5EeUAox-Eng%21%21/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/goteborg.se/goteborg_se/Invanare/Miljo_Halsa/Leva%20hallbart/projekt-leva-livet/LevaLivet_Projektet/art_N800_MH_LevaHallbart_ProjektLevaLivet_Projektet_Coacher
http://www.goteborg.se/wps/portal/%21ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gj42AT12AXYwN_Hx8nA09PQ0e3sDAzD0d3U6B8pFm8s7ujh4m5j4GBhYm7gYGniZO_n4dzoKGBpzEB3X4e-bmp-gW5EeUAox-Eng%21%21/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/goteborg.se/goteborg_se/Invanare/Miljo_Halsa/Leva%20hallbart/projekt-leva-livet/LevaLivet_Projektet/art_N800_MH_LevaHallbart_ProjektLevaLivet_Projektet_Coacher
http://www.goteborg.se/wps/portal/%21ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gj42AT12AXYwN_Hx8nA09PQ0e3sDAzD0d3U6B8pFm8s7ujh4m5j4GBhYm7gYGniZO_n4dzoKGBpzEB3X4e-bmp-gW5EeUAox-Eng%21%21/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/goteborg.se/goteborg_se/Invanare/Miljo_Halsa/Leva%20hallbart/projekt-leva-livet/LevaLivet_Projektet/art_N800_MH_LevaHallbart_ProjektLevaLivet_Projektet_Coacher
http://www.goteborg.se/wps/portal/%21ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gj42AT12AXYwN_Hx8nA09PQ0e3sDAzD0d3U6B8pFm8s7ujh4m5j4GBhYm7gYGniZO_n4dzoKGBpzEB3X4e-bmp-gW5EeUAox-Eng%21%21/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/goteborg.se/goteborg_se/Invanare/Miljo_Halsa/Leva%20hallbart/projekt-leva-livet/LevaLivet_Projektet/art_N800_MH_LevaHallbart_ProjektLevaLivet_Projektet_Coacher
http://www.goteborg.se/wps/portal/%21ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gj42AT12AXYwN_Hx8nA09PQ0e3sDAzD0d3U6B8pFm8s7ujh4m5j4GBhYm7gYGniZO_n4dzoKGBpzEB3X4e-bmp-gW5EeUAox-Eng%21%21/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/goteborg.se/goteborg_se/Invanare/Miljo_Halsa/Leva%20hallbart/projekt-leva-livet/LevaLivet_Projektet/art_N800_MH_LevaHallbart_ProjektLevaLivet_Projektet_Coacher
http://www.goteborg.se/wps/portal/%21ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gj42AT12AXYwN_Hx8nA09PQ0e3sDAzD0d3U6B8pFm8s7ujh4m5j4GBhYm7gYGniZO_n4dzoKGBpzEB3X4e-bmp-gW5EeUAox-Eng%21%21/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/goteborg.se/goteborg_se/Invanare/Miljo_Halsa/Leva%20hallbart/projekt-leva-livet/LevaLivet_Projektet/art_N800_MH_LevaHallbart_ProjektLevaLivet_Projektet_Coacher
http://www.goteborg.se/wps/portal/%21ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gj42AT12AXYwN_Hx8nA09PQ0e3sDAzD0d3U6B8pFm8s7ujh4m5j4GBhYm7gYGniZO_n4dzoKGBpzEB3X4e-bmp-gW5EeUAox-Eng%21%21/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/goteborg.se/goteborg_se/Invanare/Miljo_Halsa/Leva%20hallbart/projekt-leva-livet/LevaLivet_Projektet/art_N800_MH_LevaHallbart_ProjektLevaLivet_Projektet_Coacher
http://www.goteborg.se/wps/portal/%21ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gj42AT12AXYwN_Hx8nA09PQ0e3sDAzD0d3U6B8pFm8s7ujh4m5j4GBhYm7gYGniZO_n4dzoKGBpzEB3X4e-bmp-gW5EeUAox-Eng%21%21/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/goteborg.se/goteborg_se/Invanare/Miljo_Halsa/Leva%20hallbart/projekt-leva-livet/LevaLivet_Projektet/art_N800_MH_LevaHallbart_ProjektLevaLivet_Projektet_Coacher
http://www.goteborg.se/wps/portal/%21ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gj42AT12AXYwN_Hx8nA09PQ0e3sDAzD0d3U6B8pFm8s7ujh4m5j4GBhYm7gYGniZO_n4dzoKGBpzEB3X4e-bmp-gW5EeUAox-Eng%21%21/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/goteborg.se/goteborg_se/Invanare/Miljo_Halsa/Leva%20hallbart/projekt-leva-livet/LevaLivet_Projektet/art_N800_MH_LevaHallbart_ProjektLevaLivet_Projektet_Coacher
http://www.goteborg.se/wps/portal/%21ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gj42AT12AXYwN_Hx8nA09PQ0e3sDAzD0d3U6B8pFm8s7ujh4m5j4GBhYm7gYGniZO_n4dzoKGBpzEB3X4e-bmp-gW5EeUAox-Eng%21%21/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/goteborg.se/goteborg_se/Invanare/Miljo_Halsa/Leva%20hallbart/projekt-leva-livet/LevaLivet_Projektet/art_N800_MH_LevaHallbart_ProjektLevaLivet_Projektet_Coacher
http://www.goteborg.se/wps/portal/%21ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gj42AT12AXYwN_Hx8nA09PQ0e3sDAzD0d3U6B8pFm8s7ujh4m5j4GBhYm7gYGniZO_n4dzoKGBpzEB3X4e-bmp-gW5EeUAox-Eng%21%21/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/goteborg.se/goteborg_se/Invanare/Miljo_Halsa/Leva%20hallbart/projekt-leva-livet/LevaLivet_Projektet/art_N800_MH_LevaHallbart_ProjektLevaLivet_Projektet_Coacher
http://www.goteborg.se/wps/portal/%21ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gj42AT12AXYwN_Hx8nA09PQ0e3sDAzD0d3U6B8pFm8s7ujh4m5j4GBhYm7gYGniZO_n4dzoKGBpzEB3X4e-bmp-gW5EeUAox-Eng%21%21/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/goteborg.se/goteborg_se/Invanare/Miljo_Halsa/Leva%20hallbart/projekt-leva-livet/LevaLivet_Projektet/art_N800_MH_LevaHallbart_ProjektLevaLivet_Projektet_Coacher
http://www.goteborg.se/wps/portal/%21ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gj42AT12AXYwN_Hx8nA09PQ0e3sDAzD0d3U6B8pFm8s7ujh4m5j4GBhYm7gYGniZO_n4dzoKGBpzEB3X4e-bmp-gW5EeUAox-Eng%21%21/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/goteborg.se/goteborg_se/Invanare/Miljo_Halsa/Leva%20hallbart/projekt-leva-livet/LevaLivet_Projektet/art_N800_MH_LevaHallbart_ProjektLevaLivet_Projektet_Coacher
http://www.goteborg.se/wps/portal/%21ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gj42AT12AXYwN_Hx8nA09PQ0e3sDAzD0d3U6B8pFm8s7ujh4m5j4GBhYm7gYGniZO_n4dzoKGBpzEB3X4e-bmp-gW5EeUAox-Eng%21%21/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/goteborg.se/goteborg_se/Invanare/Miljo_Halsa/Leva%20hallbart/projekt-leva-livet/LevaLivet_Projektet/art_N800_MH_LevaHallbart_ProjektLevaLivet_Projektet_Coacher
http://www.goteborg.se/wps/portal/%21ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gj42AT12AXYwN_Hx8nA09PQ0e3sDAzD0d3U6B8pFm8s7ujh4m5j4GBhYm7gYGniZO_n4dzoKGBpzEB3X4e-bmp-gW5EeUAox-Eng%21%21/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/goteborg.se/goteborg_se/Invanare/Miljo_Halsa/Leva%20hallbart/projekt-leva-livet/LevaLivet_Projektet/art_N800_MH_LevaHallbart_ProjektLevaLivet_Projektet_Coacher
http://www.goteborg.se/wps/portal/%21ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gj42AT12AXYwN_Hx8nA09PQ0e3sDAzD0d3U6B8pFm8s7ujh4m5j4GBhYm7gYGniZO_n4dzoKGBpzEB3X4e-bmp-gW5EeUAox-Eng%21%21/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/goteborg.se/goteborg_se/Invanare/Miljo_Halsa/Leva%20hallbart/projekt-leva-livet/LevaLivet_Projektet/art_N800_MH_LevaHallbart_ProjektLevaLivet_Projektet_Coacher
http://www.goteborg.se/wps/portal/%21ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gj42AT12AXYwN_Hx8nA09PQ0e3sDAzD0d3U6B8pFm8s7ujh4m5j4GBhYm7gYGniZO_n4dzoKGBpzEB3X4e-bmp-gW5EeUAox-Eng%21%21/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/goteborg.se/goteborg_se/Invanare/Miljo_Halsa/Leva%20hallbart/projekt-leva-livet/LevaLivet_Projektet/art_N800_MH_LevaHallbart_ProjektLevaLivet_Projektet_Coacher
http://www.goteborg.se/wps/portal/%21ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gj42AT12AXYwN_Hx8nA09PQ0e3sDAzD0d3U6B8pFm8s7ujh4m5j4GBhYm7gYGniZO_n4dzoKGBpzEB3X4e-bmp-gW5EeUAox-Eng%21%21/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/goteborg.se/goteborg_se/Invanare/Miljo_Halsa/Leva%20hallbart/projekt-leva-livet/LevaLivet_Projektet/art_N800_MH_LevaHallbart_ProjektLevaLivet_Projektet_Coacher
http://www.goteborg.se/wps/portal/%21ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gj42AT12AXYwN_Hx8nA09PQ0e3sDAzD0d3U6B8pFm8s7ujh4m5j4GBhYm7gYGniZO_n4dzoKGBpzEB3X4e-bmp-gW5EeUAox-Eng%21%21/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/goteborg.se/goteborg_se/Invanare/Miljo_Halsa/Leva%20hallbart/projekt-leva-livet/LevaLivet_Projektet/art_N800_MH_LevaHallbart_ProjektLevaLivet_Projektet_Coacher
http://www.goteborg.se/wps/portal/%21ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gj42AT12AXYwN_Hx8nA09PQ0e3sDAzD0d3U6B8pFm8s7ujh4m5j4GBhYm7gYGniZO_n4dzoKGBpzEB3X4e-bmp-gW5EeUAox-Eng%21%21/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/goteborg.se/goteborg_se/Invanare/Miljo_Halsa/Leva%20hallbart/projekt-leva-livet/LevaLivet_Projektet/art_N800_MH_LevaHallbart_ProjektLevaLivet_Projektet_Coacher
http://www.goteborg.se/wps/portal/%21ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gj42AT12AXYwN_Hx8nA09PQ0e3sDAzD0d3U6B8pFm8s7ujh4m5j4GBhYm7gYGniZO_n4dzoKGBpzEB3X4e-bmp-gW5EeUAox-Eng%21%21/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/goteborg.se/goteborg_se/Invanare/Miljo_Halsa/Leva%20hallbart/projekt-leva-livet/LevaLivet_Projektet/art_N800_MH_LevaHallbart_ProjektLevaLivet_Projektet_Coacher
http://www.goteborg.se/wps/portal/%21ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gj42AT12AXYwN_Hx8nA09PQ0e3sDAzD0d3U6B8pFm8s7ujh4m5j4GBhYm7gYGniZO_n4dzoKGBpzEB3X4e-bmp-gW5EeUAox-Eng%21%21/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/goteborg.se/goteborg_se/Invanare/Miljo_Halsa/Leva%20hallbart/projekt-leva-livet/LevaLivet_Projektet/art_N800_MH_LevaHallbart_ProjektLevaLivet_Projektet_Coacher
http://www.goteborg.se/wps/portal/%21ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gj42AT12AXYwN_Hx8nA09PQ0e3sDAzD0d3U6B8pFm8s7ujh4m5j4GBhYm7gYGniZO_n4dzoKGBpzEB3X4e-bmp-gW5EeUAox-Eng%21%21/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/goteborg.se/goteborg_se/Invanare/Miljo_Halsa/Leva%20hallbart/projekt-leva-livet/LevaLivet_Projektet/art_N800_MH_LevaHallbart_ProjektLevaLivet_Projektet_Coacher
http://www.goteborg.se/wps/portal/%21ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gj42AT12AXYwN_Hx8nA09PQ0e3sDAzD0d3U6B8pFm8s7ujh4m5j4GBhYm7gYGniZO_n4dzoKGBpzEB3X4e-bmp-gW5EeUAox-Eng%21%21/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/goteborg.se/goteborg_se/Invanare/Miljo_Halsa/Leva%20hallbart/projekt-leva-livet/LevaLivet_Projektet/art_N800_MH_LevaHallbart_ProjektLevaLivet_Projektet_Coacher
http://www.goteborg.se/wps/portal/%21ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gj42AT12AXYwN_Hx8nA09PQ0e3sDAzD0d3U6B8pFm8s7ujh4m5j4GBhYm7gYGniZO_n4dzoKGBpzEB3X4e-bmp-gW5EeUAox-Eng%21%21/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/goteborg.se/goteborg_se/Invanare/Miljo_Halsa/Leva%20hallbart/projekt-leva-livet/LevaLivet_Projektet/art_N800_MH_LevaHallbart_ProjektLevaLivet_Projektet_Coacher
http://www.goteborg.se/wps/portal/%21ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gj42AT12AXYwN_Hx8nA09PQ0e3sDAzD0d3U6B8pFm8s7ujh4m5j4GBhYm7gYGniZO_n4dzoKGBpzEB3X4e-bmp-gW5EeUAox-Eng%21%21/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/goteborg.se/goteborg_se/Invanare/Miljo_Halsa/Leva%20hallbart/projekt-leva-livet/LevaLivet_Projektet/art_N800_MH_LevaHallbart_ProjektLevaLivet_Projektet_Coacher
http://www.goteborg.se/wps/portal/%21ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gj42AT12AXYwN_Hx8nA09PQ0e3sDAzD0d3U6B8pFm8s7ujh4m5j4GBhYm7gYGniZO_n4dzoKGBpzEB3X4e-bmp-gW5EeUAox-Eng%21%21/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/goteborg.se/goteborg_se/Invanare/Miljo_Halsa/Leva%20hallbart/projekt-leva-livet/LevaLivet_Projektet/art_N800_MH_LevaHallbart_ProjektLevaLivet_Projektet_Coacher
http://www.goteborg.se/wps/portal/%21ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gj42AT12AXYwN_Hx8nA09PQ0e3sDAzD0d3U6B8pFm8s7ujh4m5j4GBhYm7gYGniZO_n4dzoKGBpzEB3X4e-bmp-gW5EeUAox-Eng%21%21/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/goteborg.se/goteborg_se/Invanare/Miljo_Halsa/Leva%20hallbart/projekt-leva-livet/LevaLivet_Projektet/art_N800_MH_LevaHallbart_ProjektLevaLivet_Projektet_Coacher
http://www.goteborg.se/wps/portal/%21ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gj42AT12AXYwN_Hx8nA09PQ0e3sDAzD0d3U6B8pFm8s7ujh4m5j4GBhYm7gYGniZO_n4dzoKGBpzEB3X4e-bmp-gW5EeUAox-Eng%21%21/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/goteborg.se/goteborg_se/Invanare/Miljo_Halsa/Leva%20hallbart/projekt-leva-livet/LevaLivet_Projektet/art_N800_MH_LevaHallbart_ProjektLevaLivet_Projektet_Coacher
http://www.goteborg.se/wps/portal/%21ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gj42AT12AXYwN_Hx8nA09PQ0e3sDAzD0d3U6B8pFm8s7ujh4m5j4GBhYm7gYGniZO_n4dzoKGBpzEB3X4e-bmp-gW5EeUAox-Eng%21%21/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/goteborg.se/goteborg_se/Invanare/Miljo_Halsa/Leva%20hallbart/projekt-leva-livet/LevaLivet_Projektet/art_N800_MH_LevaHallbart_ProjektLevaLivet_Projektet_Coacher
http://www.goteborg.se/wps/portal/%21ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gj42AT12AXYwN_Hx8nA09PQ0e3sDAzD0d3U6B8pFm8s7ujh4m5j4GBhYm7gYGniZO_n4dzoKGBpzEB3X4e-bmp-gW5EeUAox-Eng%21%21/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/goteborg.se/goteborg_se/Invanare/Miljo_Halsa/Leva%20hallbart/projekt-leva-livet/LevaLivet_Projektet/art_N800_MH_LevaHallbart_ProjektLevaLivet_Projektet_Coacher
http://www.goteborg.se/wps/portal/%21ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gj42AT12AXYwN_Hx8nA09PQ0e3sDAzD0d3U6B8pFm8s7ujh4m5j4GBhYm7gYGniZO_n4dzoKGBpzEB3X4e-bmp-gW5EeUAox-Eng%21%21/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/goteborg.se/goteborg_se/Invanare/Miljo_Halsa/Leva%20hallbart/projekt-leva-livet/LevaLivet_Projektet/art_N800_MH_LevaHallbart_ProjektLevaLivet_Projektet_Coacher
http://www.goteborg.se/wps/portal/%21ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gj42AT12AXYwN_Hx8nA09PQ0e3sDAzD0d3U6B8pFm8s7ujh4m5j4GBhYm7gYGniZO_n4dzoKGBpzEB3X4e-bmp-gW5EeUAox-Eng%21%21/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/goteborg.se/goteborg_se/Invanare/Miljo_Halsa/Leva%20hallbart/projekt-leva-livet/LevaLivet_Projektet/art_N800_MH_LevaHallbart_ProjektLevaLivet_Projektet_Coacher
http://www.goteborg.se/wps/portal/%21ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gj42AT12AXYwN_Hx8nA09PQ0e3sDAzD0d3U6B8pFm8s7ujh4m5j4GBhYm7gYGniZO_n4dzoKGBpzEB3X4e-bmp-gW5EeUAox-Eng%21%21/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/goteborg.se/goteborg_se/Invanare/Miljo_Halsa/Leva%20hallbart/projekt-leva-livet/LevaLivet_Projektet/art_N800_MH_LevaHallbart_ProjektLevaLivet_Projektet_Coacher
http://www.goteborg.se/wps/portal/%21ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gj42AT12AXYwN_Hx8nA09PQ0e3sDAzD0d3U6B8pFm8s7ujh4m5j4GBhYm7gYGniZO_n4dzoKGBpzEB3X4e-bmp-gW5EeUAox-Eng%21%21/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/goteborg.se/goteborg_se/Invanare/Miljo_Halsa/Leva%20hallbart/projekt-leva-livet/LevaLivet_Projektet/art_N800_MH_LevaHallbart_ProjektLevaLivet_Projektet_Coacher
http://www.goteborg.se/wps/portal/%21ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gj42AT12AXYwN_Hx8nA09PQ0e3sDAzD0d3U6B8pFm8s7ujh4m5j4GBhYm7gYGniZO_n4dzoKGBpzEB3X4e-bmp-gW5EeUAox-Eng%21%21/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/goteborg.se/goteborg_se/Invanare/Miljo_Halsa/Leva%20hallbart/projekt-leva-livet/LevaLivet_Projektet/art_N800_MH_LevaHallbart_ProjektLevaLivet_Projektet_Coacher
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Projektet startade med åtta “vanliga“ familjer och de tre göteborgsprofilerna Alexandra Zazzi 
(kock och föreläsare), Ingemar Allén (programledare på radio) och Emrik Larsson (musiker). 
I 10 av de 11 hushållen finns det både vuxna och barn. Av de 17 vuxna deltagarna var 12 
kvinnor och 5 män, 3 av de 11 hushållen har bestått av ensamstående mammor. 
 
När deltagarna gick in i projektet uppgav de flesta att de var intresserade av miljöfrågor och 
alla menade att de på något sätt utförde handlingar som motiverades av miljönytta. De var 
dock inte någon som menade att de redan ”gjorde allt”. Deltagarna motiverade bland annat 
sitt val att delta i projektet med en vilja att få mer kunskap och att få en ”push” att med enkla 
medel bli utmanad att göra förändringar. 
  
Miljöengagemang har alltså varit en viktig faktor för de som kom med i projektet. Några 
uppgav också att det var spännande att få veta mera om hur man ”verkligen låg till” på 
miljöområdet. Intresset för miljöfrågor är inte detsamma som att alla hade en livsstil som 
innebar en låg miljöpåverkan. Tvärtom skilde sig deltagarna åt vad gäller miljö- och 
klimatpåverkan och många befann sig på en nivå där det fanns stor förbättringspotential 
genom beteendeförändringar, medan andra redan innan projektet hade en relativt låg 
miljöbelastning.  
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Utvärdering av projektet 
 
I det här kapitlet kommer vi främst att utvärdera projektets innehåll och utformning. Det 
innebär att vi börjar med att redovisa vilka direkta miljöresultat som deltagarna har uppnått 
och de allmänna tankar som deltagarna har haft om projektets utformning. Vi går sedan 
vidare till spridningen av projektet som främst gått via media, men som också har skett 
genom deltagarnas diskussioner med vänner och arbetskamrater. Vi tar därefter upp fyra 
teman som vi anser ha varit centrala vad gäller projektets genomförande. Dessa avsnitt 
handlar om livskvalitet som en dimension av projektets utformning, coaching som en metod 
för att underlätta beteendeförändringar hos deltagarna, betydelsen av det sociala samt ett 
diskuterande avsnitt om individuella beteendeförändringar som ett sätt att arbeta med 
miljöfrågor. 

Deltagarnas direkta miljöresultat 
Projektets effekter när det gäller deltagarnas påverkan på miljön har följts upp på olika sätt. 
Innan och efter projektet fyllde deltagarna i en enkät som syftar till att fånga hur stora 
klimatpåverkande utsläpp som de ger upphov till. Dessutom genomfördes mätningar innan 
och efter utmaningarna. 

Klimatbelastning 
Åtta av familjerna har fyllt i klimatbelastningsenkäter både före och efter projektet. Det så 
kallade klimatkontot3 har använts och det omfattar utsläpp kopplade till bostad, resor, mat 
och shopping. När utsläppen för olika länder beräknas, till exempel för att följa upp 
Kyotoavtalet, används främst ett produktionsperspektiv som utgår från utsläpp/miljöpåverkan 
som sker inom ett geografiskt område. I klimatkontot används istället i huvudsak ett 
konsumtionsperspektiv som innebär att utsläpp/miljöpåverkan fördelas på slutkonsumenten 
oavsett var i världen eller i produktionskedjan utsläppen äger rum. Genom ett 
konsumtionsperspektiv får man med till exempel klimatpåverkan från importerat kött eller 
från semesterresor med flyg, något som inte finns med i den officiella nationella 
klimatstatistiken.  
                                                 
 
 
 
 
3 Klimatkontot har tagits fram av IVL Svenska Miljöinstitutet inom ett gemensamt projekt tillsammans med 
Naturvårdsverket, Stiftelsen Futura, E.ON, Skanska, Stockholms stad, Göteborgs stad, Umeå kommun, Svenska 
Kyrkan, Sveriges Ingenjörers Miljöfond och Naturskyddsföreningen. Mer information om hur beräkningarna har 
genomförts finns på www.klimatkontot.se och i dokumentet “Klimatkontot metod” som kan laddas hem 
därifrån.   

http://www.klimatkontot.se/
http://www.klimatkontot.se/
http://www.klimatkontot.se/
http://www.klimatkontot.se/
http://www.klimatkontot.se/
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Deltagarna fick fylla i pappersenkäter som sedan matades in på klimatkontot.se av 
projektledarna. Uppgifterna avser koldioxidekvivalenter som innebär att andra 
klimatpåverkande gaser, till exempel metan, har räknats om till koldioxid. Siffrorna som 
anges nedan är per person och i de hushåll där det finns två vuxna så har ett genomsnitt för 
dem tagits fram. Det är viktigt att påpeka att det kan finnas mätfel som gör att siffrorna inte 
stämmer med verkligheten4.  
 
Innan projektet genomfördes motsvarade deltagarnas genomsnittliga koldioxidutsläpp 7 ton 
per år5. Vid mätningen efter projektet var de genomsnittliga utsläppen ca 6 ton vilket var en 
minskning med 14 procent. 
 
Detta kan jämföras med resultaten i Lundby rescoachprojektet där man i genomsnitt 
uppnådde en halvering av koldioxidutsläppen per person (Trafikkontoret 2007: 36). Detta 
avsåg dock enbart arbetsresor, och inte övriga bilresor, flygresor, mat, etc, vilket betyder man 
i projektet har koncentrerat på att minska utsläppen inom ett enskilt område, medan Leva 
Livet haft en bredd av områden och inte fokuserat på klimatpåverkan.    
 
Skillnaderna i den förändring som uppnåddes av deltagarna var väldigt stora. Fyra av de 
deltagande familjerna hade minskat klimatutsläppen med över 30 procent medan en hade ökat 
sina utsläpp. Ett exempel på en praktisk förändring var en familj som hade halverat sitt 
bilkörande. Den familj med lägst klimatbelastning levde på ett sätt som bara genererade 2,6 
ton utsläpp per person. Detta uppnåddes bland annat genom att de bodde fyra personer i en 
lägenhet på 83 kvadratmeter, att bilpoolsbilen användes sparsamt, att nötköttskonsumtionen 
var låg och att de inte reste med flyg. 
 
Den med högst klimatbelastning låg på 17 ton per år. Denna familj på fyra personer bodde i 
ett småhus på 200 kvadratmeter, hade två bilar som de sammanlagt körde ca 1500 mil per år, 
åt kolhydratsnål kost med mycket kött. Den största klimatbelastningen, 11 av de 17 tonnens 

                                                 
 
 
 
 
4 I samband med utvärderingen har några fel upptäckts och korrigerats. Det utesluter dock inte att andra mätfel 
kan finnas kvar. Om klimatkontot ska användas i framtida liknande miljöprojekt vore det önskvärt att deltagarna 
fick hjälp att fylla i uppgifterna (en del svarade t ex fel avseende energikälla för uppvärmning av deras 
lägenhet). Det vore också önskvärt om deltagarna vid det andra mät-tillfället (eftermätningen) fick information 
om hur de hade svarat vid första mät-tillfället (före-mätningen). På detta sätt tror vi att resultaten om 
förändringar kan bli säkrare.   
5 Detta ligger något under det nationella snitt som enligt Naturvårdsverket är drygt 8 ton. Utöver detta 
tillkommer utsläppen från den offentliga sektorn som motsvarar ca 2 ton per person. Källa: (Naturvårdsverket 
2008).  

http://klimatkontot.se/
http://klimatkontot.se/
http://klimatkontot.se/
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utsläpp, kom dock från ett mycket omfattande flygresande. Flygresandet motsvarade ca 75 
flygtimmar per år och gällde främst resor i tjänsten6.  
 
Skillnaderna i total klimatbelastning mellan familjerna var alltså extremt stor. En stor del av 
detta berodde på att det omfattande flygresandet hos den som hade högst klimatpåverkan. 
Men även om man räknar bort flygresandet helt så var klimatbelastningen hos vissa dubbelt 
så hög som hos andra.  

De 7 utmaningarna och resultaten från dessa 
Vid sidan av de mätningar av klimatbelastningen som genomfördes före och efter projektet 
gjordes även mätningar av de direkta miljöresultaten i samband med de sju olika 
utmaningarna. För energi, mat och avfall finns det tydligast resultat. Nedan kommer en 
översiktlig bild av de genomsnittliga resultaten för dessa tre områden och efter diagrammet 
kommer en närmare beskrivning av resultaten för alla sju områden och hur de mättes. För 
respektive område finns också en kort beskrivning av den utmaning som deltagarna ställdes 
inför och de tips som de fick (de återfinns i sin helhet bland bilagorna). Utformningen av 
dessa utmaningar och tips är en central del av den “produktutveckling” som har skett inom 
projektet.  
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6 Detta är ett avsteg från det konsumtionsperspektiv som i övrigt präglar klimatkontots beräkningar. I ett 
renodlat konsumtionsperspektiv ska tjänsteresornas klimatpåverkan belasta dem som köper de varor/tjänster 
som flygresenären producerar. Samtidigt så är det rimligt att inkludera flygresande i tjänsten eftersom individen 
själv delvis kan bidra till minskat flygande, t ex genom att välja tåg vid inrikesresor eller genom att ersätta resor 
med e-möten.   
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Energiutmaningen  
Energiutmaningen - energismart hemma - gick ut på att deltagarna skulle välja ut minst sju av 
tipsen för att minska elförbrukningen hemma (t ex att sänka värmen en grad, släcka ljuset, 
skaffa grenuttag, duscha varannan dag, se bilaga 12). Deltagarna fick tillgång till hembesök 
av en energicoach/energirådgivare och vissa fick en el-display som visade den momentana el-
användningen. Under en månad mättes elförbrukningen automatiskt. Den genomsnittliga 
besparingen var 15 procent (baserat på alla 11 familjerna). Fyra av familjerna lyckades 
mycket bra och minskade med över 25 procent, den som lyckades bäst sparade hela 44 
procent. För övriga familjer var minskningarna betydligt mindre, i vissa fall ökade också el-
användningen (i ett fall berodde detta på renoveringsarbete). 
 
Matutmaningen  
Matutmaningen - hållbara matvanor - handlade dels om att miljöanpassa sina matinköp och 
dels om att minska den mängd mat som slängs. Deltagarna skulle under en tvåveckorsperiod 
prova minst 10 av de föreslagna sätten att minska matsvinnet (t ex att smaka/lukta på mjölk 
som gått ut, riva gammal ost och frysa in, “fynda” i den egna frysen, se bilaga 6 och 7). 
Matavfallet vägdes först under en tvåveckorsperiod och sedan även under matutmaningen 
(vägningsprotokoll användes, se bilaga 9). I genomsnitt minskade matavfallet med 25 procent 
(uppg. inlämnat från 9 av de 11 familjerna). Familjerna fick också i uppgift att nominera sina 
tre bästa tips för att minska matsvinnet (finns i bilaga 8). 
 
Avfallsutmaningen  
Avfallsutmaningen - minimera avfallet -  handlade om att försöka minska mängden restavfall 
(dvs det som inte källsorteras) under en tvåveckorsperiod. Deltagarna fick fritt välja vilka och 
hur många åtgärder de skulle genomföra. Bland tipsen fanns till exempel att källsortera 
noggrannare, att köpa refill-förpackningar, att ta med tygpåse till affären, att undvika 
engångsartiklar och att laga trasiga saker istället för att köpa nytt. Restavfallet vägdes och i 
genomsnitt minskade restavfallet med 40 procent (uppg. inlämnat från 9 av de 11 familjerna). 
Leva Livets avfallsutmaning fick ett miljöpris på den årliga Återvinningsgalan som 
arrangeras av tidningen Recycling och Miljöteknik (www.recycling.se).   
 
Reseutmaningen 
Reseutmaningen - nya vägvanor – syftade främst till att minska bilkörandet och att förändra 
de dagliga resvanorna i hållbar riktning. Deltagarna fick i uppdrag att prova tre av de tips som 
gavs, till exempel att åka kollektivt under en dag med mycket resande och då använda 
reseplaneraren på www.vasttrafik.se eller i mobilen, att jobba hemifrån en dag, att cykla till 
jobbet eller att promenera till närbutiken (se bilaga 15). Dessutom fick de som hade anmält 
intresse möjlighet att testa el-cykel eller el-bil. Deltagarna fick i uppgift att fylla i en 
resedagbok i form av en excel-fil. Först skulle de fylla i den under 2-3 dagar före 
reseutmaningen, och därefter i 10 dagar under reseutmaningen. Detta uppföljningssystem 
verkar dock inte ha fungerat i samtliga fall. Resultat finns bara för hälften av deltagarna. 
Resultaten för dessa hushåll var allt från en minskning av bilresandet med 48 procent till en 
ökning med 7 procent.  

http://www.vasttrafik.se/
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Kemikalieutmaningen  
Kemikalieutmaningen – giftfri vardag – handlade om att använda mindre kemikalier hemma. 
Utmaningen bestod av flera olika delar som deltagarna förväntades att göra: att prova att 
städa med microfiberdukar, att prova något av de föreslagna husmorstipsen (t ex att ta bort 
spisfläckar med het vinäger), att byta ut kemikalier som är farliga, att gå ut i affärer och fråga 
efter information om varor som man misstänkte kunde innehålla vissa mjukgörare (ftalater), 
och slutligen att se filmen Underkastelsen av Stefan Jarl (sågs hemma via SF anytime) (se 
bilaga 14). Resultaten mättes genom att deltagarna fick dokumentera vilka kemikalier de 
hade tagit bort. I genomsnitt rensade deltagarna bort 6 produkter vardera.  
 
Konsumtion 
Konsumtionsutmaningen – kan en vit jul vara grön – handlade om att miljöanpassa 
julklapparna. Utmaningen var att minst tre av familjens julklappar skulle vara hållbara, det 
vill säga en gåva som ”på minsta möjliga sätt belastar miljön både lokalt och globalt” (hämtat 
från bilaga 12). En annan del av utmaningen var att läsa avsnittet om julen i boken 
Klimatkoden (Holmgren & Cederberg Wodmar 2009) och att använda minst ett av tipsen i 
boken. Resultatet från denna utmaning följdes helt enkelt upp genom att familjerna uppgav 
vilka hållbara julklappar de hade, här är några exempel: begagnade böcker från 
www.bokborsen.se, teaterbiljetter, hemgjorda skålar av gamla LP-skivor fyllda med godis 
och clementiner, årskort på Universeum och en storstädning. 
 
Fritidsutmaningen 
Fritidsutmaningen - ut och njut – handlade om att ”hitta tillbaka till naturkänslan som är en 
förutsättning för att skapa förståelse och en vilja att leva hållbart” (citat hämtat från bilaga 
16). Utmaningen var att besöka minst ett av de 23 naturområden och parker som presenteras i 
park- och naturförvaltningens guide ”Ut och njut i Göteborgs natur”. I uppdraget ingick att 
beskriva besöket skriftligt, fotografera, lista minst fem växter och fem djur från platsen, äta 
en miljösmart matsäck, och att ta sig till platsen utan bil. De flesta av familjerna fullföljde 
utmaningen och besökte till exempel Vrångö i Södra skärgården och Färjenäsparken på 
Eriksberg.  

Blir effekterna långsiktiga? 
En naturlig fråga i sammanhanget är om de resultat som deltagarna uppnådde under den 
period som utmaningen gällde sitter i, eller om de återgår till sina gamla vanor. För att kunna 
svara på den frågan skulle man behöva genomföra motsvarande mätningar av 
avfallsmängder, elanvändning etc. exempelvis ett år senare. Någon sådan mätning har dock 
inte gjorts och vi kan inte säga något säkert om de långsiktiga effekterna.  
 
På basis av intervjuerna som skedde cirka 2-12 månader efter att utmaningarna genomfördes 
kan man emellertid anta att förändringarna delvis sitter i. Å ena sidan berättar deltagare om 
miljöhandlingar som de övergav efter utmaningen, till exempel att de började ta bilen till 

http://www.bokborsen.se/
http://www.goteborg.se/wps/portal/%2521ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gj42AT12AXYwN_Hx8nA09PQ0e3sDAzD0d3U6B8pFm8s7ujh4m5j4GBhYm7gYGniZO_n4dzoKGBpzEB3X4e-bmp-gW5EeUAox-Eng%2521%2521/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/goteborg.se/goteborg_se/Invanare/Miljo_Halsa/Leva%20hallbart/projekt-leva-livet/LevaLivet_Utmaningarna/art_N800_MH_LevaLivet_Utmaning7_Fritid
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jobbet igen. Å andra sidan finns det också utsagor om att vissa vanor sitter i, till exempel 
energisparande åtgärder i hemmet och att fortsätta att undvika att slänga mat.  
 
Resultaten från klimatkontot visar tecken på att effekterna kan vara långsiktiga. En av 
mätningarna genomfördes nämligen efter att projektet avslutats, vilket i praktiken var tre till 
elva månader efter de utmaningar som tydligt berörde klimatpåverkan. Mätningen efter 
projektet visar på en minskning med i genomsnitt 14 procent (från 7 till 6 ton) jämfört med 
mätningen som gjordes vid projektstart. 

Deltagarnas allmänna tankar om Leva Livet 
Deltagarna i Leva Livet är överlag väldigt positiva till projektet och de har positiva 
erfarenheter av att ha deltagit. Många menar att det har funnits ett starkt engagemang från 
projektledarna och att projektet har varit välplanerat. De lyfter fram att de har fått mycket ny 
kunskap och att det har varit kul och spännande att bli utmanad. Detta har också i de flesta 
fall stämt väl med förväntningar som deltagarna hade. Här är ett exempel på ett motiv för att 
delta som en deltagare uppgav innan projektet startade; 
 

För att lära oss ett mer hållbart levnadssätt med minskad konsumtion utan att för den skull känna att vi 
går miste om något. Lära oss hållbar livskvalitet helt enkelt! 

 
Så här uttrycker sig en deltagare om hur projektet levt upp till förväntningarna; 
 

Över all förväntan. Ögonöppnande utan slag på fingrar. Små, enkla medel som människan kan göra – i 
detta fall visat och utlärt av ett kommunalt projekt. 

  
Kritik mot projektet i stort bland deltagare har inte varit särskilt omfattande, men det har 
funnits viss kritik mot kemikalieutmaningen, som man menade var lite knölig att genomföra 
och att det var tveksamt om det är rimligt att se det som ett individuellt ansvar att leta efter 
farliga mjukgörare i plastprodukter. En viss kritik har också framförts mot att det varit många 
olika kontaktpersoner i projektet (projektledarna samt coacherna) och att 
informationshanteringen ibland har varit lite omständlig.  
 
Ovanstående beskrivning av deltagarnas tankar om projektet omfattar ej de två familjer som 
inte fullföljde sitt deltagande. I minst det ena fallet berodde detta på personliga orsaker som 
inte har med projektet att göra. Dessa familjer har också avböjt från att bli intervjuade.  

Mediegenomslag 
Ett av projektets syfte var att öka miljömedvetenheten hos Göteborgaren, det vill säga att 
sprida kunskap och inspiration via media eller andra kanaler. Maria Ivarsson på 
Kretsloppskontoret inom Göteborgs stad har varit medieansvarig. Hon har arbetat aktivt med 
att utveckla och genomföra en kommunikationsstrategi som omfattat följande delar:  
 

- att nå ut genom att enskilda personer genomför konkreta förändringar 
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- att välja både kända och okända personer som många kan identifiera sig med 

- att se till att familjerna var välinformerade och förberedda på att kommunicera i 
media 

- att ta strategiska kontakter med personer inom media 

- att informera via Göteborgs stads hemsida 

- att skicka ut pressmeddelanden före och efter utmaningarna (både text och bild)  

En sammanställning av mediegenomslaget visar att projekt Leva Livet har nått ut i 26 
medieinslag fördelat på följande media: Sveriges Radio (6 inslag), Metro (5 inslag), 
Göteborgs-Posten (5 inslag) samt 10 ytterligare inslag7. Totalt har det skrivits 21,5 spaltmeter 
och sänts 89 minuter radio och TV om projektet. De flesta inslag var i lokalpress eller lokal 
etermedia. Fyra av inslagen gjordes av nationell media.  
 
Det har gjorts en undersökning av om Göteborgarna har uppmärksammat medieinslagen om 
Leva Livet och vad det har gett dem för tankar om miljöpåverkan och livsstil. Informationen 
har samlats in med hjälp av webbintervjuer i företaget Intermetras webbpanel PanelPlus.8 Det 
viktigaste resultatet är att drygt 40 procent av göteborgarna kommer ihåg att de läst, sett eller 
hört något om projektet Leva Livet. Dessa 40 procent uppgav följande tankar om projektet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 
 
 
 
7 Dessa var: Boende och Kretslopp, Småhus och Kretslopp, TV4, TV6, Göteborg Tidningen, Bandit Rock, 
Nyhetsbrevet Trafik och Miljöfordon, Hemma i HSB, Avfall och Miljö, Bilaga till Dagens Samhälle. 
8 Totalt 571 intervjuer har genomförts. De svarande var boende i Göteborgs kommun och 16 år eller äldre. 
Intervjuerna genomfördes under december 2011. 
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85 procent blev nyfikna och två tredjedelar tyckte att det verkade roligt att ändra livsstil. Runt 
hälften säger att de själv blev inspirerade till livsstilsförändringar. Vilken faktisk effekt detta 
har medfört går det naturligtvis inte att säga något om baserat på denna information. Denna 
undersökning gjordes dock inte som del av den här utvärderingen. Vi som utvärderare har 
ingen närmare kännedom om tillvägagångssätt och kan inte heller värdera resultaten. 

Ambassadörseffekten - diskussioner med vänner och 
arbetskamrater 
Under tiden som Leva Livet har pågått har deltagarnas nyvunna kunskap och projektets 
utmaningar gett upphov till många diskussioner i familjen, på deras arbetsplatser och på 
fester. Några av deltagarna har uttryckt det som att de under den här tiden har upplevt sig 
själva som ”miljöambassadörer” på arbetsplatser och inför sina vänner. 
  
Genom ny kunskap från projektet har deltagare känt en större säkerhet att prata om 
miljöfrågor och en möjlighet att sätta ord på sådant som man bara har känt till mera ytligt 
innan. Deltagarna upplever framförallt att de har fått positiv respons från omgivningen. När 
det har blivit samtal om upplägget för Leva Livet är det också vissa av deltagarnas kollegor 
och kompisar i omgivningen som själva velat vara med i projektet eller som velat prova 
enskilda utmaningar. Mera konkreta saker som el-cyklarna har lett till positiv respons hos 
många. En deltagare lät till och med andra prova på el-cykeln genom att de fick låna den en 
dag eller två. Tydliga exempel på kunskap som förmedlats har varit hur man bör göra sig av 
med gammal medicin och hur man på olika sätt kan spara energi i hemmet; 
  

På ett kalas jag var på fick jag prata om grenkontakter med en massa människor som jag inte riktigt 
kände, och det gav upphov till en allmän energidiskussion. Folk tycker i allmänhet att det är väldigt 
intressant det här med miljö och livskvalitet. 

  
Deras deltagande i projektet har alltså lett till många diskussioner. I några fall har deltagarna 
fått kritiska synpunkter. Dessa har till viss del handlat om innehållet i utmaningarna. Ett par 
av deltagarna har upplevt att omgivningen har blivit provocerade av projektet. En deltagare 
fick mothugg i form av att hans arbetskamrater ifrågasatte den vetenskapliga säkerheten 
bakom klimatproblemen och att man inte kan påtvinga folk att sortera sina sopor. En annan 
deltagare upplevde det lite som att sprida dåligt miljösamvete bland sina vänner; 
  

En del har ju tyckt liksom att ”gud vad ni är duktiga” och det känns som vi har gett ganska många lite 
halvdåligt samvete sådär. För vi är redan så att folk…inte så att vi är bror duktig så men att folk vet att 
vi ändå är ganska…vi kan en del om det här om vad som är bra och dåligt…och min sambo har alltid 
varit bra på det liksom…och tagit reda på saker. De flesta andra har tyckt det varit jäkligt kul. 

  
Projektet har också gett upphov till praktiska diskussioner som huruvida man skall ersätta 
pappersmuggarna på arbetet, eller om man borde läsa saker på dataskärmen istället för att 
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alltid skriva ut. Ytterligare en typ av diskussioner har handlat om planering inom 
miljöområdet och då främst hur man borde placera ut miljöstationer så att de går att nå utan 
bil, om ekonomiska prioriteringar inom kommunen och nationell energipolitik Deltagarna 
upplever det som positivt att vara del av dessa diskussioner och menar att deltagandet i 
projektet sätter igång tankar hos många människor. Att vara den som sprider kunskap om 
projektet och kan svara på frågor tycker också de flesta deltagare har varit en rolig del av att 
vara med.  
 
Avslutningsvis, vad gäller mediegenomslaget och ambassadörseffekten, skulle vi säga att 
detta arbetssätt framstår som effektivt, även om det inte går att beräkna hur stor den indirekta 
miljönyttan är. Projektet har kostat betydligt mindre pengar än vad det hade kostat att köpa 
motsvarande medieutrymme som annonser.  

Livskvalitet som en dimension av projektet 
Projektet Leva Livet är ett ovanligt miljöprojekt på det sättet att man har försökt att integrera 
livskvalitetsfrågor i projektets inramning och utförande. Bakgrunden till detta är att då 
miljöfrågan diskuteras finns ofta ett implicit antagande om att miljömässigt motiverade 
förändringar upplevs som negativa av människor, annars hade ju förändringarna genomförts 
ändå. Detta synsätt är utbrett bland människor och tidigare forskning har visat att 
”Miljövänliga handlings- och konsumtionsalternativ av ett flertal respondenter förknippas 
med större tidsåtgång, lägre bekvämlighetsnivå och mer eget arbete än konventionella, 
mindre miljövänliga alternativ” (Fuehrer 2010: 227).   
 
I projekt Leva Livet finns alltså en uttalad ambition om att sträva efter att kombinera 
miljöhandlingar med ökad livskvalitet. Vår tolkning för motivet att involvera 
livskvalitetsfrågorna i projektet är att det gjordes för att motverka det synsätt som ibland finns 
om att miljöfrågor är något jobbigt och krävande. I projektet ville man istället lyfta fram att 
miljö och livskvalitet kan gå hand i hand. Genom att ta sig an den här ambitionen har 
projektledarna brutit ny mark, något som inte alltid har varit helt lätt. Så här uttrycker sig en 
av projektledarna; 
 

...att ha med livskvalitet i projektet var svårare i praktiken än vad som kändes när man satt på 
planeringsstadiet. Vad som får en att må bra är ju ganska svårt. 

 
Livskvalitetsdimensionen har inkluderats på en rad olika sätt och här följer vår beskrivning 
av hur detta har skett.  
 
Livskvalitetskvällar 
Tidigt i projektet arrangerades en kväll som hade fokus på livskvalitetsfrågor i allmänhet och 
på hur miljö och livskvalitet hänger ihop (se bilaga 4). Kvällen inleddes med att Fredrik 
Warberg från Föreningen tidsverkstaden höll ett föredrag. Därefter fick deltagarna fylla i en 
så kallad livskvalitetsprofil med 60 frågor som Tidsverkstaden har utvecklat (se bilaga 5). 
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Avslutningsvis fick deltagarna efter individuell reflektion skriva ned några självvalda 
åtaganden. Både livskvalitetsprofilen och åtagandena var något som deltagarna höll för sig 
själva och de lämnades inte in till projektledningen. Några av åtagandena har dock gjorts 
offentliga, här är några exempel; 
 

Jag ska springa Göteborgsvarvet 
Jag ska ta mig tid att lägga mig i badet och njuta en gång i veckan för att få ner pulsen 
Jag ska sortera in fakturor mm i pärmar och inte samla dessa i högar som bara växer 
Jag ska göra min yoga varannan dag. 

 
Halvvägs in i projektet hölls en andra livskvalitetskväll som hade inriktades på att återknyta 
till åtagandena och få igång samtal mellan deltagarna.  
 
Flexibilitet, “lätthet” och stöd präglade miljöhandlingarna 
Projektledningen hade i de flesta fall inte på förhand definierat exakt vilka miljöhandlingar 
som deltagarna skulle genomföra i samband med varje utmaning. Ibland var till exempel 
utmaningen att man skulle prova ett visst antal av de tips som gavs. I andra fall var det helt 
fritt att välja även hur många miljöhandlingar som man skulle prova. Denna flexibilitet 
möjliggjorde för deltagarna att själva välja hur ambitiösa de ville vara. 
  
En annan livskvalitetsdimension av miljöhandlingarna var att det som föreslogs i utmaningar 
och i tipslistor präglades av “lätthet”, det vill säga miljöhandlingar som inte radikalt påverkar 
den livsstil som deltagarna var vana vid. Det fanns till exempel inga förslag på att helt avstå 
från bilkörande, flygande eller köttätande. Så här uttrycker sig en av deltagarna;  
 

Men är det någonting som jag skulle ha känt att ”det gör jag inte”? Nä men de har ju inte varit 
så extrema…det är ju liksom ingen som har sagt åt oss att vi skall börja torka oss i rumpan 
med små begagnade strumpor eller nånting…haha… Man har ju alltid fått välja på en massa 
olika saker…men det är ju inget på de där listorna som jag skulle ha tyckt varit för mycket. 

 
Ett annat sätt att ge stöd för att genomföra miljöhandlingarna var att deltagarna fick hjälp från 
coacherna. Deltagarna kunde få individuellt anpassade råd och tips. Projektledningen ordnade 
också så att deltagarna enkelt kunde prova olika alternativ, till exempel el-cykel eller el-bil. I 
vissa fall genomförde coacherna också en del av själva arbetet, till exempel med att väga 
avfallet och att köra cyklar till reparatören.  
 
Livskvalitetstips och livskvalitetsutmaning 
Vid sidan av själva miljöhandlingarna omfattade projektet också vissa direkta 
livskvalitetshandlingar. En del av detta var att tipslistorna för alla utmaningar innehöll tips 
som hade med livskvalitet att göra. För matutmaningen fanns till exempel ett tips om att 
“unna dig att gå ut och äta ibland”. En annan del var att en av de sju utmaningarna hade mer 
med livskvalitet än med miljö att göra. Det var utmaningen “ut och njut” som innebar att 
deltagarna (med kollektivtrafik) skulle ta sig ut i naturen en dag.  
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I nästa kapitel ”Analys av enskilda miljöhandlingar” finns en beskrivning av sju olika 
livskvalitetskonsekvenser av miljöhandlingar och i det avslutande kapitlet “Tankar om 
framtida miljösatsningar gentemot medborgarna” diskuterar vi för- och nackdelar med att ha 
livskvalitet med som en del i miljöprojekt.  

Coaching som metod 
Coachernas uppdrag i projektet har varit att inleda varje utmaning på ett inspirerande sätt och 
att informera om den utmaning som deltagarna står inför. När utmaningen har fortlöpt har 
coacherna haft kontinuerlig kontakt med deltagarna via mail och telefon. I vissa fall har man 
gjort hembesök och ordnat vissa praktiska delar som att hämta avfall för vägning. I övrigt har 
coacherna funnits tillgängliga för deltagarna om de haft frågor eller svårigheter kring en 
utmaning.  
  
Många har upplevt coachingen som ett positivt sätt att förändra beteenden, främst för att det 
funnits någon till hands med mycket kunskap. I energiutmaningen har coachingen varit en 
extra viktig del. Att coachen har bidragit med kunskap på detta område har fyllt en viktig 
funktion för att få till stånd förändringar. Hjälp med sådant som är komplicerat och tekniskt 
är ibland viktigt för att genomföra förändringar och etablera nya vanor. Bland svårigheterna 
som coachen var behjälplig med nämns installation av el-display, att få överblick över olika 
uppvärmningsalternativ, att få reda på vad som förbrukade mest el i boendet och hur ens 
elavtal ser ut. Det har varit viktigt att få ställa just de frågor man själv har om området; 
 

Det här med elavtal också, jag har tänkt hur länge som helst att ”åh, man skulle se över elavtalen”, men 
det blir inte av i vardagen. Men nu kom det ju en sådan där el-informatör och så blev det av att göra 
det, och att ordna såna där avstängningsknappar på alla el-dosor, så där kände jag att ”ja, äntligen fick 
jag det gjort! 

 
Många deltagare menar att respons och uppmuntran från någon är viktigt för att ens egna 
projekt för förändring skall hållas vid liv; 
 

Någon gång var det så att jag hade lite svårt att komma igång för jag hade lagt så lite tid och tanke på 
det…och då hade jag ett samtal med coachen…det handlade om kemikalieutmaningen som jag inte 
riktigt kom igång med. De spelar nog en ganska stor roll faktiskt. [...]  
Intervjuaren: Så coacherna var viktiga i att hålla liv i kontakten med projektet?  
Jomen det tycker jag…det var de faktiskt. Och som verktyg så…som verktyg för förändring är de nog 
viktigt så, med någon som kommer med lite glada tillrop och frågar hur det går. 

  
Deltagarna har haft olika behov av coaching. Generellt har coachingen fyllt en funktion av att 
“finnas där” utifall man behöver hjälp och att vara lite av en påtryckare för att utmaningarna 
ska bli genomförda. Några av deltagarna var tagit upp att det har varit lite rörigt att ha så 
många olika coacher.  Det har ibland varit lite för mycket kommunikation när det kommit 
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information både från olika coacher och från projektledarna. Detta har av vissa upplevts som 
lite stressande. Å andra sidan har i något fall informationen under träffarna uppfattats som 
alltför kortfattad. Informationen via e-post har då varit ett bra sätt att kunna gå tillbaka och 
hitta ytterligare information. 
 
Coaching har i detta projekt fungerat som påtryckning, någon som ligger på, uppmuntrar och 
påminner om vad man skall göra. Det finns en enkel men ändå viktig funktion i den 
kommunikation som syftar till att följa upp handlingar och denna del av coachingen är inte 
lika tidskrävande som exempelvis energiutmaningen där hembesök var en viktig del. En fråga 
att fundera över är om det finns andra sätt än coaching genom personliga möten och telefon 
som kan uppfylla funktionen av påminnelse, till exempel genom en web-baserad lösning.    

Coaching om livskvalitet  
En del av deltagarna gav uttryck för att livskvalitet var lite svårt att följa upp och att det föll 
bort lite under projektets gång och kunde vara något som glömts bort. Projektledarna menade 
i sin tur att aspekterna som handlade om livskvalitet ibland var något svårt att handskas med, 
framförallt för att det upplevs som något personligt och att det fanns en rädsla för att passera 
gränsen för den personliga integriteten. Det upplevdes som lite obekvämt att fråga om de 
personliga åtagandena. När livskvalitet togs upp personligt med deltagarna var det lite med en 
känsla av att “klampa på”. Anledningen till vissa av dessa svårigheter var en viss avsaknad av 
kompetens och erfarenhet att arbeta med livskvalitetsfrågor. Projektledarna resonerade kring 
detta med coaching och livskvalitet; 
    

På miljösidan tror jag vi har försökt stötta så mycket vi kan, det jag däremot känner vi kunnat stötta 
mycket mer är på livskvalitetsfrågorna. Det är också där vi har minst kunskap. 

  
Medans det här andra då…vad som får mig att må bra och liksom såna här frågeställningar…tanken 
var ju lite att vi inom de olika utmaningarna skulle ställa den frågan till deltagarna…hur går det med de 
personliga åtagandena och så där…men jag kände mig inte bekväm med det riktigt…nu var ju inte jag 
den där coachen som var ute i så himla mycket, men man träffade ju ändå deltagarna i många olika 
sammanhang, och jag ställde aldrig den frågan till deltagarna, om hur det går med de personliga 
åtagandena. 
  
Att coacha andra i det har ibland känts lite svårt, och ibland kan det bli väldigt personliga grejer. Då 
känner man ibland att nu blir det här lite för mycket utanför vårt område. Samtidigt är det ju vi som 
hart öppnat upp för de här frågorna. Men om de kommer till mig med frågor och problem som har att 
göra med deras livsstil eller deras livsval så kan ju jag inte göra någonting där. Det var svårt att ge 
någonting tillbaka där kände jag. 

 
Coacherna i Leva Livet har varit en typ av rådgivare inom ett specifikt miljöområde. Att ha 
flera olika coacher skiljer sig något från den mer gängse förståelsen av coaching som en mera 
långvarig personlig kontakt i syfte att hjälpa klienten att nå sina egna uppsatta mål. Metoden 
är ofta att coachen ställer frågor och utmanar klienten att hitta svar inom sig själv baserat på 
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ens egna värderingar och mål. Om familjerna istället skulle haft en och samma coach under 
hela projektet skulle en annan effekt kunna ha uppnåtts. Med en person som har en generell 
coachingkompetens och ett intresse för både miljö och livskvalitetsfrågor skulle möjligen 
bättre resultat uppnås. Detta gäller säkerligen på livskvalitetsområdet men eventuellt även på 
miljöområdet. Även om detta upplägg inte skulle kunna ge deltagarna tillgång till lika 
djupgående miljöexpertis skulle troligtvis en coach som fokuserade på att följa upp 
utmaningarna, samt att kunna hänvisa fackmässiga frågor till olika miljöexperter, räcka långt 
i de flesta fall.  

Vikten av det sociala 
I samband med introduktionen av varje utmaning arrangerades träffar med deltagarna. 
Deltagarna uttryckte sig mycket positivt om det sociala sammanhang som träffarna utgjorde. 
Denna aspekt har troligtvis varit en viktig del för att nå framgång i projektet. Deltagandet i 
projektet blev en del av deltagarnas liv; 

  
Varje ny utmaning så, ja ”Nu är det utmaning nästa vecka, barnen står på parad” 
nämen…(skrattar)…det har vart jätteroligt och träffarna har varit väldigt gemytliga och trevliga 
människor. Så vi gick in för det här och nu när det är slut känns det nästan lite tomt för det har ju varit 
något varje månad som man har gått på.  

  
Många deltagare uttrycker att det var bra upplägg på träffarna. Förutom att träffarna till 
exempel har omfattat kortare föredrag så har det funnits olika sociala dimensioner som varit 
viktiga. Det har varit viktigt att barnen har kunnat vara med, det har arrangerats speciella 
aktiviteter för de mindre barnen och de lite äldre barnen har deltagit tillsammans med de 
vuxna. En annan viktig del har också varit att man ätit tillsammans på träffarna, vilket har 
underlättat för alla att kunna vara med utan att först stressa hem och äta; 
  

Jag tycker att alla de här träffarna var väldigt trevliga, och det var väldigt trevliga människor. Och att 
det var bra tid, direkt efter jobbet så där. Och så fick vi mat…och det blir så praktiskt att komma iväg 
då, för man visste att man fick ändå mat. Och ungarna kunde följa med för de hade alltid någon 
aktivitet för dem. 

  
En annan viktig sak med träffarna har varit att det har gett projektledarna en möjlighet att 
sätta tonen för projektet. Här förmedlas en känsla för vad projektet handlar om och man 
skapar tillsammans ett förhållningssätt till miljöfrågor och det individuella engagemanget. 
Det är genom de sociala aktiviteterna i Leva Livet som miljöhandlingar inte bara blir något 
individuellt utan också något som man delar med andra. En deltagare upplevde att det fanns 
ett sug efter att träffas och prata om miljöfrågor med andra intresserade;  
 

Men man tar också till sig vad andra säger, och det är alltid bra att prata om det man själv är inne i och 
håller på med. Olika skäl till varför saker och ting är extra viktigt, att ”det där var ju bra, det har jag 
inte tänkt på”. Man blir lite inskränkt, eller jag blir lite inskränkt om jag inte pratar med andra. 
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En annan menade att träffarna ramade in miljöfrågor på ett trevligt sätt; 
  

Det har varit bra i projektet att det känts roligt och generöst, att man fått prova på saker och att det inte 
känts som nån sorts tvång och tråkiga möten, utan lite lättsamt och mat på träffarna och så där. 

  
Miljöhandlingarna och beteendeförändringar i sig har varit individuellt, men den sociala 
delen av att träffas har varit en viktig del för viljan att lyckas med utmaningarna. Många av 
deltagarna beskriver också utmaningarna som en tävling med sig själv och mot andra, något 
som triggar viljan till förändringar lite extra;  
  

Jo dels var det ju intressant att höra hur alla andra tänkte, hur de resonerade och hur de inte resonerade. 
Men sen också när man hamnar i en grupp så blir det ju lite tävling, eller jag blir lite 
tävlingsinriktad…hur bra kan jag vara jämfört med någon annan? Och när man pratar med varann och 
kan säga att man har gjort något positivt så känns ju det bättre (skrattar). 

 
Till viss del liknar Leva Livet ett sätt att arbeta som är vanligt inom miljöorganisationer och 
studieförbund. I till exempel studiecirklar anses den sociala aspekten vara väldigt central, 
även om det givetvis också handlar om gemensamt intresse för en fråga (Möller 2004). “New 
Consumption Communities” (Hinton & Goodman 2010) är ett begrepp för stora och små 
grupper som går samman för att förändra delar av sin vardag, med särskild inriktning på 
resursanvändning. Aktiviteterna i dessa grupper handlar till stor del om att hitta praktiska 
lösningar på sådant som inte går att ändra på som enskild, till exempel grupper som ordnar 
klädbytarträffar eller som äger verktyg tillsammans.  
 
Grupper som fungerar väl och med tiden blir starkare, kan skapa en grund för individer att gå 
emot vissa normer, eller stärkande på så sätt att man delar med sig av kunskap till varandra 
och inspirerar varandra till att tänka i nya banor. Detta har till viss del skett inom Leva Livet. 
En deltagare uttrycker att hon under projektets gång vande sig vid att köpa prylar och kläder 
begagnat, något hon tidigare inte ville göra. Att i någon form skapa grupper där människor 
reflekterar, diskuterar och genomför miljöhandlingar kan vara ett sätt att bedriva fortsatt 
miljöarbete. 
  
På sikt är det också positivt med utvecklandet av relationer mellan människor, också på en 
mer övergripande nivå. Socialt kapital är ett begrepp som handlar om hur sociala nätverk kan 
förstås som en kapitalform. Dels genom värdet av sociala relationer för individer, men också 
som ett samhälleligt tillstånd, till exempel de sammanlagda överbryggande sociala 
kontakterna i ett bostadsområde eller på en arbetsplats (jmf. Brunie 2009; Putnam 2001). 
Individer med högt socialt kapital har i genomsnitt högre livskvalitet och bättre hälsa, alltså 
såväl psykiskt som fysiskt (Almedom 2005; Myers 2004). Samhällen med högt socialt kapital 
är präglade av täta mellanmänskliga relationer och tillit mellan människor. Då deltagarna har 
uttryckt positiva känslor inför och den sociala dimensionen av projektet har Leva Livet 
troligtvis varit ett projekt som främjat det sociala kapitalet på en lokal nivå, om än i liten 
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skala. I längden kan det sociala kapitalet stärkas genom sådana här projekt, också på en mer 
övergripande nivå i Göteborgs stad.   

Genusaspekter och samspelet inom hushållet  
Miljöhandlingar kan innebära en typ av merarbete som någon inom ett hushåll kan komma att 
ta mer ansvar för än andra (Mårtensson 2002). Under intervjuerna kom det fram många olika 
sätt att fördela ansvaret för utmaningarna och framförallt har det i familjer med två eller fler 
vuxna funnits en viss uppdelning utifrån intresse för olika områden; 

  
Vissa av delarna har vi väl gått in för väldigt mycket tillsammans, men vissa av utmaningarna har jag 
gått in i lite mera och lagt mer tid, medan andra utmaningar har det tvärtom varit hon som varit mer 
engagerad. 
  
Eftersom vi har varit på mötena båda två så har vi ju hela tiden fått samma information. Och han är lite 
som jag att när man får en utmaning så tar man det lite som en tävling [...] Men vi har inte behövt prata 
så mycket, utan vi var ganska överens och vi var ju båda lika inne i det och behövde inte övertala 
varandra kring någonting. 

  
Såsom nämns i citatet har deltagandet på informationsträffarna varit viktigt för engagemanget 
i projektet och en viktig ingång för att känna sig delaktig inför varje utmaning. Utöver detta 
har deltagarna känt sig något mera delaktiga i de områden som intresserat dem, vilket är 
naturligt i ett projekt som berör något ganska olika områden.  
 
Flera deltagare nämner att barnen har varit delaktiga i utmaningarna och att det blivit en rolig 
grej. Man har samlats kring att försöka uppnå resultat men också att öka sin kunskap på 
miljöområdet.  
  
En större andel kvinnor än män tagit del av Leva Livet, 12 av de 17 deltagarna var kvinnor. 
En viss tendens har också funnits att kvinnor upplevt sig själva som mera drivande inom 
hushållen, något som alltså inte gäller för alla hushållen men som nämns av några deltagare; 
  

Det har ju inte alls fungerat…ja det har ju fungerat på det sättet att medvetenheten har ju ökat hos oss 
båda…men sen blev ju så då att det blev jag som fick driva projektet då i alla fall…sen har det ju lite 
med personlighet att göra också och hur man är som person. Men sen är det ju också någonting som jag 
funderat på mer allmänt och det är att det ju är väldigt mycket kvinnor med i det här projektet och i de 
här frågorna… 

  
En annan deltagare upplevde att hennes engagemang var det centrala för att hushållet i 
slutändan skulle genomföra förändringar; 

  
Det har gått bra att förändra vissa rutiner tillsammans, främst vad gäller avfall då, men det har varit lite 
svårt att få med de andra på projektet. Det fungerade för oss för att jag var väldigt drivande och såg till 
att skaffa all information och sådär. Därför gick det också bra på vissa områden men inte på andra. 

  
Det finns två olika aspekter att ta hänsyn till, varav den ena handlar om att fler kvinnor än 
män visar intresse för projektet från första början, medan den andra aspekten handlar om hur 
ansvaret fördelas under projektets gång. Man kan fråga sig om det verkligen finns ett 
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självändamål med en jämn könsfördelning i ett sådant här projekt. Ett argument för det kan 
dock vara att syftet att få ökad kunskap om människors möjligheter och intresse att 
genomföra miljöhandlingar bättre kan uppnås om både män och kvinnor är med i projektet.  
 
Tidigare forskning har visat att kvinnor generellt sett är något mer miljöintresserade än män. 
Bland annat anser kvinnor i högre utsträckning än män att det är viktigt att göra någonting åt 
klimatförändringarna och genomgående svarar större andel kvinnor än män att de personligen 
har agerat eller är beredda att agera för att minska sin klimatpåverkan, exempelvis genom att 
minska på köttkonsumtionen eller välja kollektivtrafik för dagliga transporter 
(Naturvårdsverket 2009). 
 
Det fanns inte någon formell ambition om att specifikt vända sig till målgruppen kvinnor. 
Däremot så verkar det ändå i viss utsträckning ha blivit så; 
  

Men när vi lade ut en annons om projektet så hade vi en bild på en kvinna som böjer huvudet bakåt och 
som skrattar…och så var det några grässtrån i förgrunden, och jag valde ut den bilden för att vi vet att 
kvinnor är mera miljöintresserade än män, och jag ville att bilden skulle signalera både livskvalitet och 
miljö. 

  
Det finns i efterhand funderingar från projektledningen om att kommunikationen kring 
projektet och upplägget på utmaningarna kanske har tilltalat kvinnor mer än män (se t ex sid 
tre i bilaga 10). Det kan delvis hänga ihop med att de tre i projektledargruppen alla var 
kvinnor. En projektledare uttryckte att det är svårt att veta vad som är hönan och ägget i det 
hela, men hon tror ändå att det främst beror på att kvinnor i allmänhet har ett större 
miljöintresse än vad män har.  
 
Det man kan fundera över är vilken typ av kommunikation som skulle behövas om man i 
något sammanhang främst vill tilltala män, eller om man vill uppnå en jämn könsfördelning i 
ett projekt av den här typen. En annan fråga är vad det betyder i längden om miljöfrågor 
fortsätter tilltala främst kvinnor. Ett argument för att inrikta sig på att nå också män är att 
kraven på framtida förändringar är så stora att det krävs att så många som möjligt är med och 
bidrar till denna förändring. I detta perspektiv är det minst lika viktigt att män är involverade 
som att kvinnor är det. Ett annat argument är att män i genomsnitt har en betydligt större 
miljöpåverkan än kvinnor, de kör till exempel betydligt mera bil (SIKA 2007) och deras 
klimatpåverkan är generellt högre eftersom de har en högre total konsumtion (vilket främst 
hänger samman med att de tjänar mer pengar än kvinnor). Utifrån dessa perspektiv har det 
varit ett problem att projektet främst har omfattat kvinnor. Genom att 12 av de 17 deltagarna 
var kvinnor har sannolikt kvinnor synts betydligt mer än män i medierapporteringen från 
Leva Livet. Detta har i viss mån förstärkt schablonbilden av att miljöfrågor som något som 
främst kvinnor är engagerade i.  
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Individuella beteendeförändringar 
Projektets syften handlar om att genom miljökommunikation med medborgarna på olika sätt 
inspirera till individuella beteendeförändringar. Det primära syftet med projektet, vilket 
nämnts tidigare, var att lära sig mera om frivilliga miljöhandlingar för att kunna utforma en 
mer effektiv framtida miljökommunikation. Det sekundära syftet var att öka 
miljömedvetenheten hos Göteborgaren, att sprida kunskap och inspiration hos dem som tar 
del av det via media eller andra kanaler. Det är alltså inte den direkta miljönyttan av 
deltagarnas beteendeförändringar som är det viktiga. Deltagarnas beteendeförändringar är ett 
underlag för kommunikation och spridningseffekt, som därigenom resulterar i en indirekt 
miljönytta. Projektet syftar alltså till att uppnå en typ av normpåverkan som även når utanför 
Leva Livet. Projektet kretsar också kring en tanke om att det kan finnas en samstämmighet 
mellan människors “vilja” att genomföra förändringar och det politiska målet att minska 
samhällets miljöbelastning; 
 

”Vi vill ju visa på att det finns en ganska attraktiv livsstil i det här att både bry sig om sin livskvalitet 
och sin miljö och det tycker jag också vi har uppnått, för det har varit väldigt positiv spegling i pressen, 
så det är ju inte något annat som har sålts in till medborgarna här.” (Projektledare) 

 
Att människor skall genomföra beteendeförändringar har varit en genomgående tanke i 
projektet. Det har också varit centralt att detta skall ske genom deltagarnas vilja till 
förändring, bland annat genom att peka på fördelar vad gäller individuell livskvalitet. En 
projektledare menar att Leva Livet genom kunskap och hjälpmedel tillhandahåller en typ av 
“empowerment”, en typ av stärkande av individers uppfattningar om sin egen potential att 
förändra; 

 
”…men det är inte självklart att bara för att man är empowered så börjar man göra miljöhandlingar, 
utan man måste också utgå från vissa värden som handlar om att man tycker miljö är viktigt.” 
(Projektledare) 

 
Projektidén bygger på att det finns en förändringspotential genom frivilliga 
beteendeförändringar och hos deltagarna verkar det finnas en positiv syn på möjligheterna att 
genom individuella förändringar bidra till att “lösa” miljöproblem. Deltagarna resonerar 
också kring att projektet på olika sätt har hjälpt dem att genomföra förändringar; 
 

Jag tycker de har varit bra på att bryta ned det på individnivå så att man har ett stort antal 
valmöjligheten på varje del (varje utmaning). Sen finns det väl på varje område systemförändringar och 
infrastrukturella förändringar som skulle underlätta för större förändringar, men inom projektet har man 
varit skickliga på att bryta ned det på en individuell nivå. 

 
En annan deltagare resonerar också kring aspekterna som handlar om individuell livskvalitet 
som del av projektet; 
 

…jag tror att det är viktigt när man pratar om miljö att man först och främst pratar om individens 
vinningar av att göra vissa miljöhandlingar, och så är det väl för de flesta människor, inte alla men de 
flesta, att mår jag bättre och mina barn så är det bättre. Inte så himla mycket att den här tomaten är bra 
för att den är bättre för jorden, utan istället att den här tomaten är bättre för din kropp, för din hälsa. Det 
kanske gör att du lever längre om du äter ekologiska tomater. Det tror jag är det bästa att verkligen 
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trycka på, att individen tjänar på det. Och det är ju faktiskt att om man inte vill lära sig äta korrekt för 
miljöns skull så kan man i alla fall lära sig att göra det för sin egen skull…faktiskt. 

 

Stärkande av individens möjligheter eller politisk ansvarsförskjutning? 
Hur kan man då se på ett sådant här projekt utifrån ett miljösociologiskt perspektiv? Det finns 
olika typer av styrning vad gäller miljöfrågor. Att styra med hjälp av lagar, skyldigheter eller 
förbud är så kallade rättsregler. När styrning sker genom skattepolitik eller avgifter handlar 
det om ekonomiska styrmedel. En tredje typ av styrning är pedagogisk styrning (Lidskog & 
Sundqvist 2011), vilket är vad Leva Livet i hög grad har handlat om. Ytterligare en typ av 
styrning är fysisk planering (Lindén 2001) vilket är när t ex arkitektur och stadsplanering är 
utformat på ett visst sätt för att inverka på medborgares beteende. 
 
Indirekt förhåller sig projektledarna till dessa olika typer av styrning och placerar in Leva 
Livet i relation till andra sätt att arbeta för förändring; 
 

“Jag tror ju på det där, att det som börjar brinna inom i en ger resultat, snarare än det bara finns en 
piska. Men det är klart att det andra behövs också, man kan inte bara vänta tills alla har fått den här 
aha-upplevelsen och själva vill förändra.” 
 
”Det krävs väldigt mycket tid och engagemang för att man skall få till frivilliga handlingar, plus att 
personerna man skall få in på det måste var nyfikna och redan halvinne på tanken. Vårt projekt är ju 
tidskrävande för oss som jobbar med det. Samtidigt är det som många säger att beteendeförändringar 
tar tid.” 

 
Det förefaller troligt att samhällets miljö- och klimatstrategier behöver vara utformade så att 
de inte står i konflikt med människors livskvalitet. Pedagogiska styrmedel som syftar till att 
förändra människors beteende genom att uppmana till andra val, upplevs ofta stå i mindre 
konflikt med människors livskvalitet än vad rättsregler eller ekonomiska styrmedel normalt 
gör. Därför har också en del av miljöpolitiken inriktats på pedagogiska styrmedel, t ex 
miljömärkning och informationskampanjer. Det är inte staten som ensam är aktör, såsom 
exempelvis när lagar stiftas, utan styrning görs genom en kedja av aktörer, bland annat 
företag och konsumenter. Inom forskningen pratar man om att vi har gått ifrån government  
till governance. Det senare innebär alltså att både organisationer och individer involveras och 
förmås att agera i önskad riktning utan att “tvingande” regler införs (Soneryd & Uggla 2011). 
Det innebär också att målet att få människor att bli ansvarsfulla konsumenter blir centralt för 
möjligheten att få till stånd förändring. Det är gentemot detta mål som Leva Livet riktar sig. 
 
För att vara ansvarfull konsument behövs strukturer som möjliggör för människor att ta detta 
ansvar, t ex cykelbanor som gör det möjligt att välja cykel framför bilen. Det behövs också 
kunskap och hjälp för att välja mellan olika alternativ, t ex energirådgivare som hjälper till att 
välja mellan olika uppvärmningssystem eller information om vad olika miljömärkningar står 
för. En del forskare lyfter fram detta som en miljöpolitik som anpassats till 
marknadsliberalism (Letell et al. 2011), det vill säga att politiskt ansvar förskjuts från centrala 
organ till ett decentraliserat och individualiserat ansvar. Letell menar att när miljöhandlingar, 
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som till exempel cyklande, förordas genom att lyfta fram fördelar som att det ger en 
frihetskänsla (och ökad livskvalitet) så handlar det trots allt om en typ av maktutövning. 
Denna maktutövning sker i form av självreglering bland befolkningen genom att individuella 
val arrangeras och moraliseras (t ex genom att mat klimatmärks och att människor uppmanas 
att handla klimatsmart). Ansvaret för vad som är en tillräcklig effektiv miljö- eller 
klimatpolitik läggs därmed i större utsträckning hos den enskilde konsumenten, och Letell 
menar att politiken för att hantera globala risker därigenom har reducerats till livsstilsprojekt. 
 
Frågan är om gränserna mellan det individuella ansvaret och ett mera övergripande politiskt 
ansvar är så lätta att dra. Olika handlingsmönster i ett samhälle är alltid ett växelspel mellan 
strukturella villkor och individuella val. Bilanvändningen kräver till exempel en infrastruktur, 
samtidigt som byggandet av denna infrastruktur bygger på en förväntan om att människor 
skall fortsätta att använda bil. Inom Leva Livet diskuteras vad som är ett rimligt individuellt 
ansvar och det kan i ett längre perspektiv bidra till att förändra normer. I vissa fall uttrycker 
deltagarna att projektet har lett till diskussioner om politiska beslut och samtal om det 
kommunala miljöarbetet. Sådant är viktigt för att lägga en grund för demokratiskt deltagande 
i beslutsprocesser. Att sprida tanken om beteendeförändringar, vilket varit ett syfte med 
projektet, kan leda till att politiska styrmedel blir mera legitimt att genomföra men också att 
det gemensamma ansvaret aldrig kan vara en process som bara går uppifrån och ned.  
 
Att arbeta vidare med frivilliga beteendeförändringar är ett sätt att arbeta aktivt med 
miljöfrågor inom ramen för vad som är politiskt möjligt idag. Möjligen kan också ett sådant 
arbete bidra till att i framtiden få en acceptans för de styrmedel som är nödvändiga för att 
uppnå miljömålen.  
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Analys av enskilda miljöhandlingar 
I det här kapitlet kommer vi att förhålla oss mera allmänt till de miljöhandlingar som varit 
aktuella i projektet. Resonemang kan anses giltiga inte bara vad gäller Leva Livet utan också 
angående miljöbeteende i stort. Med grund i intervjusvaren från deltagarna vill vi fokusera på 
två områden, dels det dagliga resandet, dels konsumtion av mat. Anledningen till att dessa två 
områden valts ut är att förändringar på dessa områden kan ha en stor miljönytta men också att 
de potentiellt har tydliga livskvalitetskonsekvenser. En annan anledning till att vi fokuserat på 
dessa områden är att deltagarna spontant har pratat om dessa områden under intervjuerna. 
Kapitlet avslutas med av en analys som koncentrerar sig på förhållandet mellan 
miljöhandlingar och livskvalitet, bland annat med en kategorisering av vilka konsekvenser 
som miljöbeteende kan ha för människors välbefinnande och hälsa.   

Dagligt resande 
Att ersätta bilresor med andra transportmedel är centralt för att minska transporternas 
negativa miljöeffekter. De förändringar som deltagarna har genomfört på transportområdet 
har bland annat varit att de har cyklat mera till och från jobbet eller helt ersatt 
bilanvändningen med en el-cykel, att oftare välja kollektivtrafik för resor på fritiden och att 
planera inköp av mat på ett sätt så att de korta bilresorna minimerats. 
 
Den centrala drivkraften för dagliga resor är att främst nå sitt mål, ta sig från Punkt A till B. 
Bilen kan upplevas som det bästa alternativet i en stadsstruktur som är uppbyggd kring 
bilanvändning (Gärling 2005). Fördelen med bilanvändningen handlar främst om en känsla 
av flexibilitet, vilket också är något som några deltagare uttrycker. Flera deltagare resonerar 
kring att kollektivtrafik är ganska bökigt att använda. Flera av deltagarna menar att cykel 
eller el-cykel är ett alternativ för att bibehålla flexibilitet och en känsla av frihet;  
  

Jag försökte ju förändra…jag hade svårt att åka kollektivt till jobbigt. Cykel var istället det absolut 
enklaste. El-cykel var så bra för då kommer man inte till jobbet och är svettig, vilket tar tid för då man 
måste ha med sig ombyte och ta sig tid till det, men med el-cykel går det bra. 
  
Och det är ju så att har man barn så är det svårt att anpassa sig till sådant som busstider. Det är jätte, 
jättesvårt. Det är klart att det är överkomligt och går ju, men vi har valt att bosätta oss på ett avstånd 
från jobbet så att vi kan cykla. 

  
I det andra av de två citaten ovan har cyklandet möjliggjorts genom att medvetet välja 
bostadsområde med tanke på den aspekten. För de som har nära till jobbet kan cykeln vara 
det mest flexibla transportmedlet, på samma sätt som bilen kan vara det för dem som bor 
längre från arbetet. Värt att notera är att el-cykeln har potential att förlänga det avstånd 
mellan bostad och arbete som en individ tycker är rimligt att klara av med cykel. Med 15 km 
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till arbetet kanske det tar 1 timme till arbetet med vanlig cykel men bara cirka 40 minuter 
med el-cykel.  
 
Cyklandet nämns också som något närmast njutningsfullt, om än med visst förbehåll för 
negativa aspekter; 
  

Det är ju så himla skönt, man får den där tiden på morgonen och frisk luft. Men det är inte lika skönt 
när man skall hem från jobbet. Då måste man hämta på dagis och det blir en omväg. Man har två barn 
som är jättetrötta och sedan är det en lång backe på väg hem…det tar väldigt lång tid jämfört med att 
använda bilen. Men det är ju…det är väl en inställningsfråga det också. 

 
Att cykelpendlingen till jobbet kan vara en källa till njutning ligger i linje med resultaten från 
en omfattande kanadensisk studie. Så mycket som 19 % av de som cyklade till jobbet angav 
denna resa som den bästa tiden på dagen, medan motsvarande siffra för bilister var 2 % 
(Turcotte & Statistics Canada. 2006).  
 
Liksom citatet anger kan cykelpendlingen också ge upphov till negativa känslor, här i form 
av att det är jobbigt att hämta dagisbarn med cykel på eftermiddagarna (kanske skulle en el-
cykel göra skillnad här). Gatersleben & Uzell (2007) har undersökt vilka negativa känslor 
som människor upplever då de utnyttjar olika färdmedel. Upplevelsen hos intervjupersonen 
ovan får inget stöd från denna studie. Fysisk ansträngning är inget som vanligen ses som en 
negativ känsla bland cyklister. Kanske är det så att den fysiska ansträngningen inte ses som 
något negativt när man väl har vant sig vid att cykla samma sträcka varje dag. Istället är 
”fara” en vanlig negativ känsla för cyklister, men inte för kollektivtrafikanter. Stresskänslor 
till följd av förseningar eller oro för förseningar är vanligt för kollektivtrafikanter och bilister, 
men nästan aldrig för cyklister.  
  
Tillfredsställelse på transportområdet berörs framförallt som ett resultat av vetskapen om att 
det färdsätt man väljer inte innebär höga koldioxidutsläpp. Deltagarna uttryckte en 
tillfredsställelse över dem kunde välja spårvagn framför bil för en resa in till staden med 
barnen, och att de genom projektet kunde prova att köra en bil som drevs på el istället för på 
bensin. Detta är inte detsamma som att resan i sig är bekväm eller trivsam. Tvärtom 
poängterar några deltagare att t ex spårvagnsresor inte alltid är så bekväma. Det nämns dock 
som en positiv aspekt att slippa krånglet med parkeringsplats i stan. 
  
Nya resvanor medför inledningsvis ekonomiska överväganden. Till exempel kan priset för 
inköp av en el-cykel utgöra en tröskeleffekt, särskilt om det inte handlar om att ersätta något 
annat färdmedel. Detsamma gäller givetvis även för el-bil som medför ett högt inköpspris. 
Kostnaden för kollektivtrafik är också något som kan utgöra ett visst motstånd, ofta i relation 
till en bilkostnad som till stor del är kopplat till att äga en bil (värdeminskning, försäkring, 
etc.) och bara till en mindre del till att köra bil (drivmedel, etc.). 
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Miljöhandlingar och förändringar av beteenden handlar dock också om tidsmässiga 
överväganden. Vad gäller val av transportmedel framstår t ex vissa transportsätt som mer 
tidskrävande än andra, och valet av t ex cykeln framför bilen är för många människor en 
fråga om prioritering mellan att ta hänsyn till miljön eller att undvika tidspress. Vägen till att 
göra miljömedvetna val kan möjliggöras genom att medvetet prioritera om i sin 
tidsanvändning för att få utrymme att göra andra val, vilket är en väg som få människor 
upplever vara möjlig (Fuehrer 2010). 
  

Jag tar ofta bilen för att jag har ont om tid, eller dålig framförhållning.[...] Det jag behöver lära mig är 
att inte vara så mycket tidsoptimist; vara realistisk med hur lång tid saker tar.[...] Hade jag inte haft 
bilen som alternativ hade det varit en annan sak. Man vet någonstans i bakhuvet att hinner jag inte så 
finns bilen där. 

  
En deltagare menar att bilinnehav inte alltid handlar om reella behov utan om föreställningar 
och känslor som inte alltid har någon verklig grund. Leva Livet fick henne att tänka om kring 
sin egen inställning och normerna vad gäller att ha en egen bil;   
 

Jag har slutat gnälla om att jag så gärna skulle vilja ha bil…jag har inte haft nån bil innan utan jag åker 
kommunalt…eller cyklar egentligen största delen, och min familj bor i Skåne och dit åker vi tåg och så 
där…men mera att jag inte tycker det är värt det, tanken på att det var så lätt att säga då där att ’det är 
mycket lättare om vi har bil, då kan man göra så mycket saker…’ fast de gånger jag har haft bil eller 
lånat bil så har jag bara okynneskört liksom…helt meningslöst.  
Intervjuaren: Fick projektet dig att börja tänka över de här normerna?  
Ja absolut, och det samma gällde med boende och bilen då…normer för hur åtminstone jag uppfattade 
att omvärlden tycker att man skall ha det, att det är faktiskt skit samma…det är jättemycket folk som 
bor i ens storstad och det är både energikrävande och miljöovänligt och kostnadskrävande att sätta sig 
på alldeles för många kvadratmeter med bil och utsläpp, och pengar. 

  
Tillgången till bil är annars något som flera deltagare tar upp som viktigt. Även om man inte 
transporterar sig dagligen med bil, t ex till och från jobbet, finns det behov att då och då 
använda bilen för vissa ärenden både privat och i jobbet, eller ibland åka till platser som inte 
går att nå med kollektivtrafik. En deltagare menar att ägandet av en bil inte är det centrala och 
att utvecklingen mycket väl skulle kunna leda till mindre fokus på ägandet och mer på syftet 
med användningen. Ett exempel på detta tänkande är “Styr och ställ”-cyklarna i Göteborg. I 
Göteborgs stad finns också flera bilpooler. I Paris har man tagit med sig idén med lånecyklar 
till ett liknande projekt som tillhandahåller lånebilar. Mot betalning får man använda el-bilar 
som finns på stationer runt om i hela staden och som sedan kan placeras på någon annan 
lånestation (sr.se, november 2011). Skiljelinjen mellan det vi kallar kollektivt resande och det 
vi kallar bilism kan mycket väl förskjutas i sin innebörd och handla om att i första hand 
tillgodose behovet och målen med vårt resande snarare än att till varje pris bibehålla enskilda 
färdsätt (Urry 2002). Ett sådant tänkande kan också handla om att underlättande för 
kombinationer av färdsätt, t ex pendeltåg som det lätt går att ta med cykeln eller 
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“reseplanerare” och betalsystem som integrerar gemensamma lånecyklar som en del av 
kollektivtrafiken. 
  
När det kommer till renodlade informationskampanjer så är budskap om bilismens negativa 
miljöeffekter inte särskilt effektiva för att förändra beteende (Gärling 2005). Dessa bör istället 
fokusera på att förklara hur den enskilde bilisten faktiskt gör skillnad genom att byta färdsätt. 
Att bli “representant” för andra färdsätt kan vara en viktig del av individens påverkan av sin 
omgivning. Anledningen till att beteendeförändringar har ägt rum inom Leva Livet har att 
göra med deltagarnas uppfattningar om att deras individuella förändring är viktig. Vad gäller 
information kan det också vara viktigt att informera om bilanvändningens fullständiga 
kostnader, då sådant som parkeringsavgifter är något som människor inte räknar in när de t ex 
jämför priset mellan kollektivtrafik och bilen (ibid.). 

Mat 
Den första utmaningen i Leva Livet handlade om att äta hållbart och att minska matsvinnet. 
Utmaningen till deltagarna var att prova minst 10 av de 30 sätt att minska matsvinnet som 
projektledningen hämtat ur boken “100 sätt att rädda maten” (Triberg 2009). Parallellt med 
projektet fanns det i media en ökande uppmärksamhet på hur mycket mat som slängs i olika 
led. Flera av deltagarna uttryckte ett starkt ogillande av detta: 
 

Värsta jag vet att slänga mat. 
 
Deltagarna uppfattade det ofta som mycket positivt när de lyckades att minska matsvinnet:  
 

Man mår lite bättre om man inte kastar bort en halv middag. 
 
De fanns alltså en tydlig tillfredsställelse av att inte längre i lika stor utsträckning slänga ätbar 
mat.  
 
Den andra delen av matutmaningen var att äta hållbart, här fanns bland annat tips om att köpa 
KRAV-märkt och att äta mer vegetariskt. Många av deltagarna valde att köpa mer KRAV-
märkt mat och deltagarna gav också uttryck för att det kändes tillfredsställande.  
 
Även om närodlat mat inte var i fokus i matutmaningen så fanns föslaget att välja närodlat 
med i tipslistan. Vissa av deltagarna talade också om att de försökte att välja närproducerat. 
Det finns dock allvarliga tveksamheter med detta råd. I en artikel i Dagens Nyheter (dn.se, 
januari 2012) påpekar Lena Ekelund Axelson, professor i hortikulturell ekonomi vid Sveriges 
lantbruksuniversitet att “Ur klimatsynpunkt kan man inte hävda att närproducerat är bättre”, 
Emelie Hansson, agronom och jordbrukshandläggare på Naturskyddsföreningen säger att 
“Närproducerat sätter fokus på transportsträckan, men när det gäller total miljöpåverkan är 
det bättre att köpa ekologiskt långt bortifrån än att köpa något som är konventionellt odlat i 
Sverige.” När människor får kännedom om att det inte finns någon miljönytta med de 
handlingar som de har ansträngt sig för att genomföra riskerar den tillfredsställelse som de 
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tidigare känt att förvandlas till negativa känslor som kan spilla över även på andra 
miljöhandlingar.  
 
I Leva Livets material om matutmaningen var det huvudsakliga fokuset, förutom på 
matsvinnet, på att köttkonsumtion har en stor miljöpåverkan. Där fanns information om hur 
stor klimatpåverkan är från olika typer av mat, bland annat att 1 kilo nötkött orsakar utsläpp 
av 14 kilo9 koldioxidekvivalenter, att kyckling ligger på 2,5 kilo och rotfrukter på 0,3 kilo (se 
bilaga 6). Där fanns också förslag om att äta mer vegetarisk kost.   
 
Till skillnad från rådet om närproducerat har rådet att minska köttkonsumtionen god 
vetenskaplig grund. Enligt Naturvårdsverket orsakar matkonsumtionen för en 
genomsnittssvensk utsläpp av cirka 2 ton koldioxidekvivalenter, vilket motsvarar en fjärdedel 
av klimatbelastningen från den privata konsumtionen (Naturvårdsverket 2008). Denna 
miljöbelastning omfattar inte den förändrade markanvändning som köttkonsumtionen ger 
upphov till, framförallt genom utökade arealer för produktion av sojafoder. I en färsk rapport 
från Naturvårdsverket lyfts en engelsk studie fram som visar att om detta medräknas så 
motsvarar utsläppen från en genomsnittlig matkonsumtion av cirka 4 ton per år  
(Naturvårdsverket et al. 2011: 19). Denna rapport visar också att den svenska 
köttkonsumtionen har ökat med 45 procent per person mellan 1990 och 2005, samt att 
konsumtionen var 83 kg per person 2007.  
 
Hur har då deltagarna i Leva Livet projektet förhållit sig till tipsen om att minska 
köttkonsumtionen. I ett par fall har deltagarna sänkt sin köttkonsumtion. Det ena var i ett 
hushåll där en av medlemmarna sedan länge var vegetarian och att hon genom projektet fick 
med sig övriga hushållsmedlemmar på att bara äta kött några dagar i veckan. Detta var dock 
ett undantag. De allra flesta deltagarna minskade inte sitt köttätande och här finns en 
beskrivning av tre motiv för det som framkom under intervjuerna. 
 
Kött upplevs som godare och behövs för att få barnen att äta 
En av intervjupersonerna sa att hon hade svårt att göra avkall på köttet för att hon tyckte att 
det är så “förbaskat gott”. Två av deltagarna som också var mammor tog upp att barnen inte 
gillade vegetarisk mat.  
 

Jag fortsätter att servera kött, just för att få barnen att äta någonting överhuvudtaget. Jag försöker 
anstränga mig att laga vegetariskt en gång i veckan, men det har varit svårt att få dem att äta, så det 
valde jag bort i utmaningen. 

                                                 
 
 
 
 
9 Denna siffra ligger dessutom betydligt lägre än många andra analyser. I Naturvårdsverkets rapport uppges 
mellan 20-29 kilo CO2-e/kg nötkött (Naturvårdsverket et al. 2011). 
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Smaken av kött kan alltså upplevas som en njutning bland både vuxna och barn och det kan 
vara ett hinder för minskad köttkonsumtion.  
 
Man är van att laga kötträtter 
Ett annat motiv för att fortsätta att äta kött är att man är van vid, och kunnig på, att laga 
kötträtter: 
 

… all mat som jag har lagat i mitt liv har jag baserat på kött. Att jag lagar de här och de här rätterna och 
om jag skulle börja laga mat vegetariskt så skulle jag behöva börja om från början lite grann. 

 
Det här motivet för att fortsätta att äta kött kan ses som att det finns en negativ tröskeleffekt 
av att börja laga mer vegetarisk mat. Under en inledande period krävs det att man lär sig nya 
saker och det tar tid och kräver engagemang. 
 
Kött kan vara ett sätt att hålla vikten 
Under senare år har olika proteinbaserade dieter fått ett mycket stort genomslag, till exempel 
GI (Glykemiskt Index) och LCHF (Low Carbon High Fat). I kostförslagen dominerar kött, 
fisk och mejeriprodukter, det vill säga sådant som har en mycket hög klimatpåverkan. Via 
enkäter framkom det att minst två av deltagarna följde dessa dieter och för dem ligger det 
knappast nära till hands att minska sin köttkonsumtion. Dessa dieter tillämpas ofta för att man 
ska gå ner i vikt. Att ha en vikt som man trivs med är centralt för både välbefinnandet och 
hälsan. Om människor upplever att en minskad köttkonsumtion innebär minskade möjligheter 
att undvika övervikt så är det knappast ett attraktivt alternativ. 
 
Diskussion 
Det här projektets utformning har inte förmått att nämnvärt påverka deltagarnas 
köttkonsumtion. Deltagarna upplever starka motiv för att fortsätta att äta kött. Samtidigt är 
det ur ett klimatperspektiv mycket viktigt att hitta framkomliga vägar för att minska 
klimatpåverkan från matkonsumtionen. 
 
När det gäller budskap och projekt i relation till konsumenter är en idé att försöka hitta mer 
specifika sätt som kringgår eller minskar de livskvalitetsnackdelar som kan vara förknippade 
med minskad köttkonsumtion, men där en god miljönytta ändå uppnås. Ett sätt kan vara att ge 
rådet att undvika just nötkött eftersom det har klart störst miljöpåverkan, och istället till 
exempel äta mer kyckling. När det gäller dieter för att hålla vikten kan det finnas ett 
kunskapsbehov av mer klimatanpassade varianter, till exempel medelhavskost eller 
quorn/soja-baserade dieter. 
 
Man kan dock argumentera för att minskad köttkonsumtion inte kan uppnås genom frivilliga 
individuella beteendeförändringar utan att det krävs styrmedel. En mängd idéer på möjliga 
styrmedel lyfts fram i Naturvårdsverkets rapport Köttkonsumtionens klimatpåverkan. 
Drivkrafter och styrmedel (2011). 
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Att det fanns exempel på att deltagarnas barn inte gillade vegetarisk kost hänger troligtvis 
samman med att de är vana att äta kött. Genom att servera kött i förskolor och skolor bidrar 
kommunen till att etablera klimatmässigt ohållbara och svårföränderliga vanor. En förändring 
kan dock skönjas inom Göteborg Stad som har tagit beslut om att: ”Andelen miljömåltider 
som vi serverar ska under mandatperioden öka markant. En miljömåltid är definierad enligt 
fastställda checklistor och ska vara ekologisk, säsongsanpassad och bestå av en stor andel 
vegetabilier och baljväxter och ta hänsyn till etiska aspekter.” 10 
 
Ett annat förslag som har lyfts av forskare på Chalmers är att införa en klimatskatt på 
animalier (Wirsenius et al. 2011). Att köttkonsumtionen har ökat så kraftigt de senaste 
decennierna samtidigt som köttpriserna har fallit indikerar att en klimatskatt skulle kunna ha 
en dämpande effekt på konsumtionen. Förslaget togs dock inte emot positivt av 
jordbruksministern Eskil Erlandsson (svt.se, november 2011) ”Vi har en stor påverkan av 
nötkreaturen på klimatet, det vet vi. Men om du talar om en köttskatt säger jag nej, vi ska inte 
straffbeskatta barnens köttbullar”. Detta uttalande ligger i linje med det uttalande som 
president Bush (den äldre) gjorde i samband med FN:s konferens i Rio 1992 ”Den 
amerikanska livsstilen är inte förhandlingsbar”. Erlandssons uttalande visar att styrning av 
vad vi äter är politiskt mycket känsligt. Ett sätt att komma vidare kring den här frågan är att 
sprida kunskap om matens miljöpåverkan och att bilda opinion för att kostförändringar är 
klimatmässigt nödvändiga11.  
 
Sammanfattningsvis kan man säga att matområdet är ett viktigt och svårt miljöområde. Att 
minska matsvinnet verkar vara något som lämpar sig för frivilliga insatser medan en minskad 
köttkonsumtion sannolikt förutsätter att starka styrmedel införs. 

Livskvalitetskonsekvenser av miljöhandlingar 
I det här avsnittet vill vi lyfta blicken och försöka se mer generellt på vilka kopplingar som 
kan finnas mellan enskilda miljöhandlingar och livskvalitet. Vi kommer att utgå från 
deltagarnas upplevelser men också från tidigare forskning och från vetenskapliga teorier och 
begrepp. Vi har identifierat sju olika typer av livskvalitetskonsekvenser av miljöhandlingar 
som har med följande aspekter att göra: tillfredsställelse, känslor, hälsa, relationer, 
bekräftelse, tid och pengar. Dessa konsekvenser kan vara både positiva och negativa, 
konsekvenserna varierar mellan olika miljöhandlingar och dessutom kan samma handling ha 

                                                 
 
 
 
 
10 Sid 33 i den antagna budgeten: Förslag till budget 2012 och flerårsplaner 2013-2014 för Göteborg Stad.   
11 En organisation som ägnar sig åt detta är organisationen ”Köttfri måndag” (www.kottfrimandag.se). De 
samarbetar bland annat med kommuner som vill bidra till att minska köttkonsumtionen. 

http://www.kottfrimandag.se/
http://www.kottfrimandag.se/
http://www.kottfrimandag.se/
http://www.kottfrimandag.se/
http://www.kottfrimandag.se/
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dramatiskt olika konsekvenser mellan olika individer. Dessa sju dimensioner är delvis 
överlappande men vi anser ändå att de har tydliga skillnader sinsemellan.  
 
Mer/mindre tillfredsställelse   
Människor brukar i allmänhet uppleva det som tillfredsställande att genomföra olika 
handlingar som är bra för miljön. Så här uttryckte sig en av deltagarna:  
 

Det känns ju väldigt tillfredställande när man kan hushålla med maten på ett bra sätt, för det är det 
värsta jag vet att slänga mat. 

 
Denna positiva livskvalitetskonsekvens uttrycktes för en lång rad olika miljöhandlingar, till 
exempel att köpa second hand, köpa KRAV-mat och att spara energi. Denna tillfredsställelse 
förutsätter en kunskap om att det “vanliga” handlingsalternativet är förknippat med en större 
miljöbelastning. Kognitiv dissonans är en teori som kommer ifrån socialpsykologin och 
begreppet syftar på den obehagskänsla som uppstår när ens handlingar inte överensstämmer 
med ens åsikter, värderingar eller kunskaper (Festinger 1962). När man då förändrar sitt 
beteende uppstår en tillfredsställelse (dissonansreduktion). Ibland talar man om att man då får 
ett bättre “miljösamvete”.  
 
Man kan naturligtvis också tänka sig att en miljöhandling leder till mindre tillfredsställelse. 
Teoretisk kan man resonera om till exempel effekten av att ge bort en present som man köpt 
second hand. Om man har åsikten att dyra presenter signalerar att man värdesätter relationen 
till mottagaren kan en billig begagnad present sänka tillfredsställelsen.  
 
Positiva/negativa känslor 
Den här typen av konsekvenser är de som tydligt påverkar människors känsloliv. Det kan 
handla om till exempel njutning eller bekvämlighet. En miljöhandling som tidigare beskrivits 
som njutningsfull är att cykla istället för att ta bilen. En och samma miljöhandling kan dock 
vara förknippad med flera olika känslor. En av deltagarna tyckte till exempel att det var 
“himla skönt” när hon provade att cykla till jobbet, men hon slutade ändå att cykla efter att 
utmaningen var slut. Man kan tänka sig att detta handlade om en konflikt mellan å ena sidan 
den njutning som cykling kan innebära och å andra sidan den minskade bekvämlighet som 
det kan medföra.  
 
Ett annat exempel på en miljöhandling som kan medföra både positiva och negativa känslor 
är att åka buss istället för att ta bilen till jobbet. En del kan uppleva en skön känsla när de 
efter arbetsdagens slut kan luta sig tillbaka, blunda och vila en stund, och tvärtom så 
upplevde en av deltagarna att det ibland var “trångt och illaluktande på bussen”. 
 
Tillfredsställelse och känslor är de två dominerande områden som man mäter inom den så 
kallade lyckoforskningen (Brülde 2007). Inom lyckoforskningen talar man om 
habitueringseffekten, en tillvänjningseffekt som innebär att den effekt som en förändring har 
på ens lycka avtar kraftigt efter en tid och att man då återgår till den lyckonivå som man hade 
innan förändringen. Om det är så att miljöhandlingar har effekter på 
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tillfredsställelsen/känslorna så kan man anta att dessa, oavsett om de är positiva eller 
negativa, kommer att avta med tiden. Man kan tala om att det ibland finns en tröskeleffekt 
som ofta försvinner efter en tid. Det handlar främst om att det inledningsvis kan vara mentalt 
ansträngande att ändra sina vanor. Detta kan också gälla miljöstyrmedel. Inför införandet av 
trängselavgifter i Stockholm var det till exempel många som upplevde negativa känslor. 
Under 30 procent stödde förslaget innan det infördes, medan en färsk studie visar att 67 
procent av Stockholmarna skulle rösta ja om det var omröstning idag, och så mycket som 82 
% om pengarna öronmärktes för att gå till kollektivtrafik (svd.se, januari 2012).  
 
Positiv/negativ effekt på relationer 
Att inte behöva uppleva ensamhet och att ha välfungerande nära relationer har en mycket 
stark effekt på människors livskvalitet (Brülde 2007). Att genomföra miljöhandlingar kan 
naturligtvis påverka ens relationer. Rent individuella miljöhandlingar, som till exempel att ta 
korta duschar, har knappast några effekter på ens relationer, men många miljöhandlingar 
inbegriper alla personer i hushållet, till exempel att börja källsortera eller att undvika nötkött. 
Om inte alla är med på förändringarna kan det vara ansträngande för relationerna. En 
deltagare upplevde en obalans vad gäller ansvaret för miljöhandlingar i hushållet; 
 

….hemma hos oss då så är det jag som handlar mera mat…som har hand om sopsorteringen…det 
handlar kanske om att det är jag som tycker det är viktigt. […] Eftersom jag började fundera på det så 
kände jag mig trött då. 

 
Utöver detta kan vissa specifika miljöhandlingar vara negativa för enskilda relationer. Att till 
exempel avstå från flygresande kan till exempel vara negativt för personer som befinner sig i 
sociala sammanhang där man umgås genom att resa tillsammans. Vissa socialt inriktade 
miljöhandlingar kan dock vara positiva för ens relationer, till exempel att delta i en 
klädbytarkväll med vänner och bekanta.  
 
Positiv/negativ bekräftelse 
Om en miljöhandling resulterar i en positiv eller negativ bekräftelse från andra hänger 
samman med hur normerna ser ut. Det finns en generell norm inom de flesta sociala 
sammanhang om att man bör ta miljöhänsyn i sitt beteende, till exempel att man bör 
källsortera. Att följa sådana normer gör att man ses som en “normal” person, medan att bryta 
mot sådana utbredda normer kan väcka negativa reaktioner från omgivningen. Utöver detta 
finns det miljöhandlingar som innebär att man bryter mot specifika normer, ett möjligt 
exempel är att inte äta kött/mejeriprodukter när man blir bjuden på det.  
 
Att ta miljöhänsyn genom att genomföra nya och ovanliga miljöhandlingar kan resultera i ett 
ökat intresse och bekräftelse från omgivningen. Några av deltagarna i projektet berättade till 
exempel om att de hade hamnat i centrum på fester och andra sociala sammanhang i samband 
med att de hade diskuterat olika miljöhandlingar. I ett fall diskuterades till exempel tekniska 
hjälpmedel för att enkelt kunna stänga av apparater som annars står på stand-by. 
 



 

 
 
 
 

37 

En förutsättning för att en miljöhandling ska få en effekt på bekräftelsen är att omgivningen 
känner till att man genomför handlingen. Relativt osynliga handlingar, som till exempel att 
dammsuga bakom kylskåpet eller köpa vindkraftsandelar, resulterar knappast i några 
reaktioner från omgivningen om man inte väljer att tala om det.  
 
När miljöhandlingen är förknippad med något materiellt blir den mer synlig. I Leva Livet 
fanns det ett materiellt inslag i många miljöhandlingar, till exempel el-display, grenkontakt, 
lågenergilampor, el-cykel och el-bil. En forskare har talat om detta som en ”techno-ethics” 
som inte bara påverkar vilken bekräftelse man får från omgivningen utan som också 
underlättar för skapandet av en självidentitet som hållbar konsument och hållbar medborgare 
(Hinton & Goodman 2010).   
 
Att gå ovanligt långt, eller att vara ovanligt tydlig i sina miljöhandlingar, kan dock innebära 
negativ bekräftelse. Det finns naturligtvis en risk att man uppfattas som “Pelle redig” eller 
som en “miljöpolis”.  
 
Positiva/negativa hälsokonsekvenser 
Miljöhandlingar lanseras ibland med hälsoargument. I Leva Livet lyftes till exempel cykling 
fram med både miljö- och hälsoargument, likaså minskad användning av kemikalier. 
Landstinget i Dalarna har, med delfinansiering från Socialstyrelsen och Miljömålsrådet, gjort 
en omfattande kunskapsöversikt över kopplingen mellan hälsa och ekologisk hållbarhet 
(Hallberg 2010). Rapporten utmynnar i sju budskap som pekar på individens möjligheter att 
vara “en del av de globala förändringar som krävs för att utvecklingen skall ta en hållbar 
vändning”. Utöver ovan nämnda rapport på 344 sidor finns en kortfattad introduktion 
(Främja hälsa – en nyckel hållbar utveckling. En introduktion, www.ltdalarna.se). För de tre 
första områdena är kopplingen till ekologisk hållbarhet extra tydlig vilket illustreras nedan 
med citat från introduktionen: 
 
Mer kroppsrörelse i vardagen  
“När individen stimuleras till att öka sin andel av aktiva transporter såsom att cykla och gå 
främjas hälsa, miljö och ekonomi. Vi får tryggare trafikmiljöer, attraktivare städer och de 
beslut som krävs för att avveckla beroendet av fossila bränslen underlättas. I samhällen där 
man cyklar och går stärks det sociala nätverket och spontana möten underlättas.” 
 
Mer frukt och grönsaker i kosten  
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“Det skyddar mot hjärt- och kärlsjukdomar, vissa cancerformer12, högt blodtryck, diabetes, 
höga blodfetter och övervikt. Att öka andelen vegetabilier i kosten och minska 
köttkonsumtionen bidrar till en minskning av energi- och vattenförbrukning samt utsläppen 
av växthusgaser.” 
 
Plats för mänskliga möten  
“Den som vårdar sina relationer har mindre behov av energi- och resurskrävande materiell 
konsumtion. Mänskliga möten är grunden för demokrati och för ett samhälle som håller i 
längden.” 
 
De fyra övriga budskapen är: Plats för föräldraskapet, Balansera stressen, Närhet till 
naturen, Närhet till kulturen.  
 
Frigör/tar tid 
Att lyckas undvika tidspress och att ha tid till sådant som man tycker är väsentligt i livet är 
viktiga livskvalitetsdimensioner. Detta kan naturligtvis ibland påverkas av olika 
miljöhandlingar. Det finns en del exempel där miljöhandlingar tar tid jämfört med att inte 
utföra dessa. En deltagare menade att matinköpen tog längre tid om man också skulle tänka 
på miljö- och klimataspekter; 
 

Ja det blir så svårt att hitta sådan mat, det tar jäkligt lång tid för att hitta och få rutin på. Man måste 
handla på vissa ställen för att hitta sånt som är närodlat…och t ex fisk är nästan omöjligt att hitta. 

   
I en del fall gäller tidsåtgången kontinuerligt, som i exemplet med matinköp eller att 
källsortera. Sannolikt avtar dock denna effekt efterhand för att man effektiviserar handlandet 
och för att man vänjer sig vid det. I andra fall är tidsåtgången mer av engångskaraktär, till 
exempel om man ska sätta sig in i frågan om byte av uppvärmningssystem.  
 
Dagligt resande är något som tar mycket av vår tid, i genomsnitt ungefär en timme om dagen 
(Statistiska centralbyrån 2003). Pendlingstid är också något som människor oftast upplever 
som negativt (Gatersleben & Uzzell 2007; Stutzer & Frey 2008) och dessutom är pendling 
med bil mycket miljöbelastande. Tidseffekten av miljöhandlingar på det här området är dock 
inte entydiga. Å ena sida är det ofta så att miljöhandlingar tar mer tid, till exempel att ta tåget 
istället för flyget eller att åka kollektivt istället för att ta bilen (i staden kan dock 
kollektivtrafik/cykel vara snabbare än bil). Eftersom detta förlänger pendlingstiden riskerar 
det att öka tidspressen (Larsson 2007). Å andra sidan kan miljöhandlingar innebära att 

                                                 
 
 
 
 
12 Internationella cancerforskningsfonden (www.wcrf.org) rekommenderar att människor ska begränsa sin 
konsumtion av rött kött till ett halvt kilo i veckan och helt undvika charkuteriprodukter. 
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kvaliteten på pendlingstiden blir högre. Med kollektivtrafik kan man slappna av under 
restiden, tågresan kan innebära mer “obruten” arbetstid jämfört med flygalternativet och 
cykelpendlingen kan upplevas som en njutning.  
 
Det finns också tydliga kopplingar mellan mer radikala miljöhandlingar och tid. Då 
kopplingen mellan utgiftsnivå och klimatbelastning är mycket stark (Holmberg et al. 2011: 
40) har en generellt lägre konsumtionsnivå stora miljöfördelar. För att en lägre utgiftsnivå 
inte bara ska innebära uppskjuten konsumtion så behöver också inkomsterna minska och det 
som då oftast ligger närmast till hands är att förkorta arbetstiden. Att förkorta sin arbetstid är 
alltså en miljöhandling som kan frigöra tid;  
 

Vad gäller miljöaspekten när det gäller jobb och sånt så är det ju så att om jag inte konsumerar mycket, 
om jag inte bor dyrt, om jag tänker efter hur jag kör med bil t ex eller inte kör med bil utan åker 
kollektivt, så kan jag gå ner i tid…pengavinsten av det gör att jag kan gå ner i tid och umgås med mitt 
barn istället, eller träna, som jag har börjat göra nu, det hann jag inte göra innan…man hinner inte med 
det, man har inte råd, för att man skall jobba för pengar liksom. 

 
Ett radikalt sätt att sänka sina utgifter, som har tydliga miljö- och tidseffekter, kan vara att 
sälja bilen. Tidseffekterna kan naturligtvis vara starkt negativa om de alternativa färdmedlen 
tar mycket mer tid i anspråk. Det är dock inte självklart att bilen är det snabbaste alternativet 
om man räknar med den tid som krävs för att tjäna in till alla driftskostnader och framförallt 
till värdeminskningen. Om man räknar på detta sätt blir genomsnittshastigheten för bilen ofta 
lägre än vad som är fallet för kollektivtrafik eller cykel.  
 
Mer/mindre pengar 
Den sista livskvalitetskonsekvensen som vi ska beskriva handlar om att miljöhandlingar kan 
innebära att man får mer eller mindre pengar över. I Leva Livet användes ekonomiargument 
för att spara el “När du minskar energiförbrukningen får du pengar över till annat”. 
Deltagarna i Leva Livet talade dock nästan inte alls om pengar i intervjuerna. 
Miljöhandlingar kan innebära att man får både mer och mindre pengar över till annat. Att 
detta också skulle påverka livskvaliteten är dock inte självklart. Jämförelser mellan länder 
och över tid visar att pengars effekter på välbefinnandet är marginella om man har kommit 
över en årslön på ungefär 100 000 kr (Easterlin 1974, 1995). Den relativa inkomsten i 
förhållande till andra människor spelar dock en viss roll för välbefinnandet. Det innebär att 
miljöhandlingar som kostar en hel del pengar, till exempel att bara köpa KRAV-mat och eko-
kläder, gör att man får mindre pengar över vilket kan sänka välbefinnandet något. På 
motsvarande sätt finns det miljöhandlingar som spar pengar, till exempel att köpa second 
hand eller att minska sitt matsvinn, och som därmed skapar ett större utrymme för att lägga 
pengar på annat. 

Diskussion kring livskvalitetskonsekvenser 
Ovanstående resonemang handlar om positiva och negativa livskvalitetskonsekvenser av 
olika miljöhandlingar. Det är dock naturligtvis så att många miljöhandlingar inte har någon 
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nämnvärd påverkan på människors livskvalitet, vardagliga beteenden som är enkla att ändra 
på men som ändå ger miljövinster i längden; 
 

Ja, de här små grejerna…släcka lyset…inte låta vattnet rinna. Och barnen var ju jätteduktiga på det. 
Det var ju så synbart också och man kunde visa på displayen hur det slog på och av. Och inte duscha 
länge och så…det var ju enkla och väldigt tydliga….visade på att man sparade då. Se till att inte kranar 
läcker…byta till lågenergilampor. 

 
Frågan om livskvalitetskonsekvenser berör frågan om varför människor genomför 
miljöhandlingar. Jagers et al (2009) lyfter fram tre olika värderingar/förhållningssätt som kan 
ligga bakom varför en person gör miljöhandlingar. Det kan vara ekocentriska värderingar 
som innebär att miljöhandlingar motiveras med att minimera risker för att ekosystem/natur tar 
skada t ex att biologisk mångfald minskar pga. gifter i jordbruket. Ett antroprocentriskt 
förhållningssätt är att handla annorlunda för att minimera riskerna att andra människor tar 
skada, t ex att välja giftfria grönsaker för att jordbruksarbetarna ska slippa att hantera farliga 
kemikalier. En tredje typ av risk att ta hänsyn till och som kan ligga till grund för 
miljöhandlingar är att jag själv tar skada, t ex genom att äta mat som innehåller gifter, ett 
egocentriskt förhållningssätt. Detta är givetvis skiljelinjer som inte alltid är skarpa och 
värderingar som ofta kombineras. 
 
När man i miljökommunikation lyfter fram positiva livskvalitetskonsekvenser kan det 
beskrivas som att man har ett egocentriskt förhållningssätt, till förmån för ett mer 
ekocentriskt eller antropocentriskt förhållningssätt. Det finns olika synsätt på om detta är bra 
eller inte. En av deltagarna i Leva Livet menade att “det bästa är att trycka på att individen 
tjänar på det”. WWF menar dock i studien ”Our common cause” (WWF/Crompton et al. 
2010) att miljörörelsen istället borde appellera till människors solidaritet. Risken med att 
ensidigt fokusera på ett egocentriskt förhållningssätt är att det sättet att resonera framstår som 
normalt och att det i sin tur gör att människor agerar mer egocentriskt. En annan synsätt är att 
människor är både egocentriska och solidariska varelser och att det rimliga därför är att 
använda båda dessa typer av argument.  
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Slutsatser och tankar om framtida 
miljökommunikation 
 
I detta avslutande kapitel drar vi vissa slutsatser och redovisar några tankar om framtida 
miljökommunikation. Kapitlet börjar med ett kort avsnitt om potentialen för påverkan genom 
media, vilket varit en strategi inom Leva Livet. Vi skriver sedan om hur livskvalitet 
fortsättningsvis kan vara en del av miljökommunikationen, samt ett avsnitt om handfast stöd 
för förändring genom praktisk hjälp och web-baserade verktyg. Avslutningsvis tar vi upp 
några idéer på projekt som riktar sig specifikt till olika målgrupper.    
 
Vi har valt att inte utförligt analysera hur ett liknande projekt skulle kunna genomföras ännu 
bättre om det gjordes igen. Dels för att det inte har varit vårt uppdrag och dels för att det inte 
finns planer i Göteborg Stad att göra något som snarlikt igen. Tidigare i utvärderingen finns 
dock en hel del synpunkter kring detta som framkommer i samband med att olika delar av 
projektet har analyserats.  
 
Ett viktigt syfte med projekt Leva Livet, och även den här utvärderingen, är att lära sig mera 
om frivilliga miljöhandlingar för att kunna utforma en mer effektiv framtida 
miljökommunikation. Det övergripande syftet med kommunalt miljöarbete är att lägga 
grunden för en hållbar utveckling och bidra till uppfyllelsen av de 12 av 16 Nationella 
miljökvalitetsmålen som berör den kommunala nivån. De lokala verktygen för att göra detta 
är bl.a. fysisk planeringen av bebyggelse och infrastruktur, att arbeta med innehållet i den 
kommunala verksamheten, att påverka privata företag genom t ex tillsynsverksamhet och 
miljödiplomering, samt att påverka medborgare genom information. Frågan är hur man kan 
arbeta vidare med och hitta nya former för kommunal miljökommunikation som syftar till att 
stimulera medborgare att genomföra miljöhandlingar. 
 
Traditionella miljöinformationskampanjer riskerar att vara verkningslösa (Hinton & 
Goodman 2010; Soneryd & Uggla 2011). Idén bakom informationskampanjer är ofta att 
mottagaren tidigare inte har tillräcklig information för att fatta ett förnuftigt beslut, något som 
kallats för “information deficit model”. En kritik är att det inte är brist på information som är 
skälet till att människor inte utför en viss miljöhandling utan att det är andra skäl, till exempel 
att restiden blir mycket längre, att det har högre status att köra bil, eller helt enkelt för att 
vanan att köra bil är alltför stark. En annan kritik är att generell miljöinformation blir så 
allmän att den inte upplevs tillräckligt relevant för många av medborgarna. Istället 
förespråkas ofta mer riktade insatser som är anpassade till olika gruppers förutsättningar och 
preferenser. Leva Livet är ett försök att jobba på ett annat sätt gentemot medborgarna än med 
traditionella informationskampanjer. Vi kommer här att lyfta fram några saker som vi tycker 
är bra att ta fasta på inför framtida satsningar. 
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Medieinriktade miljökommunikationsprojekt 
Att, som i Leva Livet, lägga väldigt mycket resurser på att stötta ett mindre antal medborgare 
är inte ett resurseffektivt om man enbart ser till den direkta miljönyttan från deltagarnas 
miljöhandlingar (det har heller aldrig varit tanken med projektet). Ett av syftena med Leva 
Livet var dock att uppnå indirekt miljönytta genom att många människor hörde talas om 
projektet via media och därmed förhoppningsvis blev inspirerade till att genomföra 
miljöhandlingar. Projektet utformades för att uppnå detta, bl. a. genom att rekrytera tre 
“lokalkändisar” och genom att systematiskt arbeta med pressmeddelanden. Leva Livet har 
också nått ut väl via media (se under rubrik ”Mediegenomslag”). En viss indirekt miljönytta 
kan också ha uppnåtts genom att deltagarna har delat med sig av erfarenheter i diskussioner 
med sina kollegor och i andra sociala sammanhang (ambassadörseffekten). Även om det inte 
går att beräkna hur stor den indirekta miljönyttan är från mediegenomslaget och 
ambassadörseffekten så framstår detta arbetssätt som effektivt. Projektet, vars främsta 
kostnader har varit det dryga manår, som anställda inom Göteborg Stad har lagt ned på 
projektet, har kostat betydligt mindre än att köpa motsvarande utrymme som annonser. 
Redaktionellt utrymme har också en större trovärdighet än annonsutrymme. Det framstår 
därför som rimligt att även i framtiden utforma projekt för att få största möjliga genomslag 
via media. Det vore dock önskvärt att hitta sätt att bättre kunna värdera vilken faktisk 
miljönytta detta kan ha. 

Livskvalitet som del av miljökommunikation 
Som vi tidigare i rapporten har beskrivit så fanns det flera olika livskvalitetsdimensioner i 
detta miljöprojekt: det arrangerades livskvalitetsträffar, det fanns livskvalitetstips för alla 
miljöutmaningar och avslutningsvis så präglades miljöhandlingarna av flexibilitet, “lätthet” 
och stöd för genomförande. Vi har också tidigare i rapporten beskrivit sju olika typer av 
livskvalitetskonsekvenser av miljöhandlingar och de har med följande aspekter att göra: 
tillfredsställelse, känslor, hälsa, relationer, bekräftelse, tid och pengar. 
 
Vi ser klara fördelar med att koppla ihop livskvalitet och miljöfrågan, bland annat för att 
intressera fler människor för miljöfrågor. Inför projektstart fick deltagarna fylla i en enkät 
som omfattade både miljö- och livskvalitetsrelaterade. En av frågorna var vilka områden som 
de kände “mest motivation och vilja att arbeta med i projektet”. Det fanns 7 svarsalternativ 
varav 6 var miljörelaterade och ett var “livskvalitet”. Det enskilt vanligare svaret var att 
deltagarna kryssade för alternativet “livskvalitet” (sammantaget var det dock fler som hade 
något av de miljörelaterade alternativen som sitt förstahandsval). Detta visar att många av 
deltagarna var lockade av livskvalitetsinslaget i projektet. Så här beskrev en av deltagarna sitt 
motiv för att gå med i projektet;  
 

Förbättrad miljömedvetenhet, ökad livskvalitet. Vi vill lära oss mer.   
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Vi menar att livskvalitetsdimensionerna av projekt Leva Livet både har underlättat för 
rekryteringen av deltagare och i viss mån till att få ett så stort engagemang under projektets 
gång. Som ett underlag för framtida miljökommunikation ska vi här diskutera två olika sätt 
att integrera livskvalitetsdimensionen: att minimera negativa livskvalitetseffekter vid val av 
miljöhandlingar, eller att satsa på handlingar där livskvalitet och miljö går hand i hand.  

Minimera negativa livskvalitetseffekter vid val av miljöhandlingar 
Det är grundläggande att beakta livskvalitetsfrågor i allt miljöarbete. I utformningen av både 
nationell och lokal miljöpolitik är det rimligt att sträva efter att de negativa effekterna på 
människors livskvalitet och handlingsfrihet ska vara så små som möjligt. I kommunal 
miljökommunikation som syftar till att inspirera människor till frivilliga miljöhandlingar kan 
det vara verkningsfullt om man, vid sidan av altruistiska miljömotiv, också kan peka på 
positiva livskvalitetseffekter som exempelvis att man sparar tid eller pengar. 
 
I Leva Livet har livskvalitetseffekterna av miljöhandlingar beaktats. De miljöhandlingar som 
valdes ut till utmaningar och till tipslistorna syftade till att vara flexibla och “lätta” att 
genomföra. Det betyder inte att alla miljöhandlingar var lätta att genomföra men 
sammantaget var det paket med miljöhandlingar som förordades präglade av ett visst 
livskvalitetstänkande. Livskvalitetstänkande kan vara ett “osynligt” kriterium för god 
miljökommunikation, till exempel vid val av vilka miljöhandlingar som ska lyftas fram. Detta 
kan dock göras utan att, som i Leva Livet, lyfta fram livskvalitet i kommunikationen om 
projektet/handlingarna. Genom att peka på livskvalitetsfördelarna kan dock fler lockas att 
genomföra miljöhandlingarna. 
 
Hur ser då livskvalitetseffekterna ut för olika miljöhandlingar? Avsnittet “analys av enskilda 
miljöhandlingar”, som bygger på intervjuer av personer som faktiskt har genomfört 
förändringar, är en liten start på att svara på denna stora och viktiga fråga. Att fråga 
människor om deras attityder till potentiella framtida miljöhandlingar är en annan möjlighet. I 
den undersökning som Göteborg stad genomförde i samband med att Leva Livet avslutades 
ställdes frågan om vilka förändringar som människor var mest intresserade av att göra.   



 

 
 
 
 

44 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuren visar hur människor rangordnar miljöhandlingar inom olika områden. Man kan dock 
inte dra någon slutsats om hur stor andel som vill förändra sin matkonsumtion, däremot att 
intresset för att göra förändringar på matområdet är större än inom andra områden. De 
förändringar flest kan tänka sig är de som rör mat, energi och avfall. Energi och avfall är 
väletablerade områden när det gäller kommunal miljökommunikation men inom matområdet 
är det inte lika välutvecklat. 
 
Minst intresse för att genomföra förändringar finns när det gäller att ändra sina transporter, 
sin kemikalieanvändning eller sina konsumtionsmönster. När det gäller val av kemikalier är 
det troligtvis ett område som inte lämpar sig särskilt bra för individuellt ansvar (bortsett från 
de områden där det finns miljömärkta alternativ). Många deltagare inom Leva Livet tyckte 
också att kemikalieutmaningen var lite knölig att genomföra och det är svårt att skaffa sig 
tillräcklig kunskap om olika slags kemikalier för att själv kunna välja bort dem. Detta kan 
därför vara ett område där lagar och regler för företag är lämpligare än att uppmana till 
frivilliga beteendeförändringar hos individer. 

Satsa på handlingar där livskvalitet och miljö går hand i hand 
Ett alternativ till att beakta livskvalitetseffekter vid val av miljöhandlingar är att i huvudsak 
satsa på handlingar där miljö och livskvalitet har en tydlig potential att gå hand i hand (vilket 
inte betyder att livskvalitetsfördelar finns för alla eftersom människor är olika). Intentionen 
var att projektet skulle integrera livskvalitet och miljö fullt ut, något som också namnet ”Leva 
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Livet” signalerar. Detta har dock inte lyckats fullt ut utan projektet har i huvudsak varit ett 
miljöprojekt. 
 
Vilka handlingar och områden kan då finnas där miljö och livskvalitet kan gå hand i hand? 
Cyklande är en aktivitet som forskning har visat är förknippat med både hög njutning 
(Gatersleben & Uzzell 2007) och förbättrad hälsa (Woodcock et al. 2009) och med mycket 
låg miljöpåverkan. “Cykelutmaningen” är ett exempel på ett projekt där hälsa/livskvalitet och 
miljö är lika centrala dimensioner (www.cykelutmaningen.se). Som nämnts tidigare har 
Landstinget i Dalarna utvecklat ett bredare angreppssätt som kopplar ihop hälsa och miljö: 
“Främja hälsa – en nyckel till hållbar utveckling” (Hallberg 2010). 
 
Ett annat område med en tydlig potential för både livskvalitet och miljö är förändrade 
konsumtionsmönster. Stockholm stad genomförde för några år sedan projektet “Konsumera 
smartare” (Stockholm Stad 2008). Detta projekt var, i likhet med Leva Livet, ett miljöprojekt. 
Konsumtionsområdet har dock en potential att även starkt påverka livskvaliteten. Grunden för 
detta är att ens konsumtionsmönster ofta delvis är oreflekterade samtidigt som 
konsumtionsmönstren har signifikanta konsekvenser för både miljö och välbefinnande. 
Tjänstekonsumtion har till exempel i genomsnitt en lägre miljöbelastning än varukonsumtion 
och det finns också forskning som visar att det är förknippat med positiva 
välbefinnandeeffekter (Holmberg et al. 2011). Genom att få en ökad kontroll över sin 
ekonomi, och genom att påverka hur mycket reklam och andra köpimpulser som man utsätts 
för, kan man öka tillfredsställelsen med sin ekonomiska situation och även minska sin 
konsumtion/miljöbelastning. Genom att i större utsträckning beakta hållbarhetsaspekter i sina 
konsumtionsmönster så kan miljöbelastningen minska och ”miljösamvetet” förbättras. 
 
Om ambitionen är att utforma satsningar där livskvalitet och miljö fullt ut ska gå hand i hand 
så är det centralt att kompetens från båda dessa områden finns med redan i planeringsstadiet. 
Inom Göteborgs stads stadsdelar finns till exempel folkhälsosamordnare och inom Västra 
Götalandsregionen finns naturligtvis en stor kompetens inom folkhälsoområdet. Utöver detta 
kan det vara relevant att inkludera kompetens från forskarhåll, myndigheter (t ex 
Konsumentverket och Folkhälsoinstitutet) och ideella organisationer. 

Handfast stöd för förändring 
Det finns exempel på kommunalt miljöarbete gentemot medborgarna som går utöver 
information och som ger ett mer handfast stöd för förändring, till exempel kommunernas 
energi- och klimatrådgivare och Västtrafiks projekt ”Det stora Pendlarexperimentet” som 
bland annat har inneburit att bilister erbjudits två veckor provåkarkort på Västtrafik. I projekt 
Leva Livet har flera olika typer av handfast stöd provats. Deltagarna har fått låna el-cykel 
som ett sätt att prova att bryta vanan att ta bilen även för kortare sträckor. Detta har 
uppskattats av projektets deltagare och det har också den guidning i matbutik som 
genomfördes där man bl. a. visade vilka matvaror som har en låg klimatpåverkan. 
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Ett annat uppskattat stöd för förändring har varit de el-displayer som deltagarna har fått låna 
hem. Dessa displayer visar den momentana elförbrukningen vilket ger direkt återkoppling till 
elbesparande handlingar. Det genomförs för närvarande en studie av forskare vid 
psykologiska institutionen på Göteborgs universitet13 om effekterna av att ha el-displayer i 
hemmen. I studien jämförs två grupper, en som fick omfattande information om vilka sätt 
man kan spara energi i hemmet och en annan grupp som fick samma information, men också 
under perioden hade en el-display hemma. De preliminära resultaten är positiva vad gäller el-
displayen som faktor för förändring av beteenden i hemmet, jämfört med effekten av enbart 
kommunikation.  
  
Dessa exempel på att ge handfast stöd för förändringar kan ses som en mellanform mellan 
individuell frivillig förändring och politisk styrning. Politiker erbjuder ett handfast stöd för 
förändring men förändringen bygger ändå på att individen tar initiativ till att förändra sina 
vanor. Detta är en form för kommunalt miljöarbete som går längre än att bara ge information. 

Informations- och kommunikationsteknologi för frivilliga miljöhandlingar 
En möjlighet är att ge medborgarna ett handfast stöd i form av IKT-lösningar för att 
genomföra miljöhandlingar (K är tillagt för att betona att det inte bara handlar om ensidig 
informationsöverföring utan också om kommunikation mellan människor). Inom Leva Livet 
har man inte prioriterat att utforma IT-verktyg för att underlätta arbetet. Detta har gjort att 
projektledarna har fått utföra en hel del manuellt datorarbete och dessutom tycker en del av 
deltagarna att det har blivit lite rörigt med alla blanketter och mail kopplat till de olika 
utmaningarna. 
 
Man skulle kunna tänka sig att det löpande skulle finnas ett tillgängligt IKT-stöd för 
medborgare som vill göra en satsning för att minska sin miljöpåverkan. Genom IKT-
lösningar skulle man potentiellt med en begränsad arbetsinsats för att utveckla information, 
skapa utmaningar, ge tips på miljöhandlingar, ge återkoppling, etc. kunna nå väldigt många 
människor. Man kan tänka sig att utnyttja olika kanaler som hemsidor, SMS, Facebook, 
Twitter, e-post etc. för att kommunicera. Man kan också tänka sig att det arrangeras 
inspirerande föreläsningar där det finns plats för ett stort antal deltagare och att det skapas 
grupper (t ex bland kompisgäng eller arbetskamrater) som kommunicerar via nätet eller via 
fysiska möten. Det är dock naturligtvis en utmaning att få många deltagare att lockas i att 
delta i ett sådant här upplägg, men sannolikt fullt möjligt. 
 
Fokus i ett sådant här projekt skulle vara att inspirera till individuella miljöhandlingar men 
man skulle också kunna kombinera det med mer strukturella dimensioner. Projekt Leva Livet 

                                                 
 
 
 
 
13 Forskningen utförs av Andreas Nilsson, David Andersson & Cecilia Jakobsson Bergstad. 
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har inte haft som uttalad målsättning att sätta igång diskussioner om miljöpolitik eller 
förändringar på strukturell nivå. Det kan dock finnas en poäng med att, som del av 
beteendeprojekt, även initiera sådana samtal. Man kan till exempel diskutera vilka styrmedel 
som skulle kunna få dem själva att förändra sitt beteende. Medvetna och engagerade 
medborgare är avgörande för att uppnå de kommunala miljömålen och de som försöker 
förändra sitt eget beteende är de som bäst kan utvärdera hur det fungerar att leva miljö- och 
klimatsmart i Göteborg. Framtida projekt skulle kunna initiera diskussioner om detta och 
även fånga upp förslag på vad kommunen skulle kunna göra i framtiden. 
 
I skrivande stund utvecklas en webbtjänst (www.utdraget.se) som syftar till att ge användare 
(hushåll) en överskådlig bild av sin klimatpåverkan samt feedback på vad de kan göra för att 
minska sina utsläpp.14 Tjänsten fungerar så att den hämtar information från användarens 
internetbank och automatiskt kategoriserar inköpen i olika konsumtionskategorier. Varje 
kategori (t ex flygresa, livsmedel, bensin) är kopplad till en viss utsläppsintensitet och på så 
vis ges en grov men tillförlitlig bild av hushållets utsläpp. En prototyp finns utvecklad och 
projektets första del handlar om att forskare på Chalmers utvecklar förslag på klimatåtgärder 
som hushållen kan genomföra. Tanken är att användaren av tjänsten får förslag på olika 
åtgärder som han/hon kan genomföra, samt vilka utsläppsminskningar det skulle innebära. 
Denna webbtjänst kan eventuellt användas som en del i nya lokala projekt. 
 
Leva Livet har visat på hur mätning och siffror kan leda till att människor förändrar sitt 
beteende. Siffrorna kan trigga ett tävlingsbeteende där man jämför sig med sig själv (tidigare 
mätningar) eller med andra. Verktyg som till exempel Utdraget kan trigga 
“tävlingsinstinkten” genom att informera människor om var de ligger i förhållande till andra 
som har gjort testet eller i förhållande till genomsnittet för Sverige. Effekterna av information 
om hur man ligger till i förhållande till andra studerats i en annan studie vid Psykologiska 
institutionen vid Göteborgs Universitet (se även Schultz et al. 2007) 

Inriktning på olika grupper 
Som nämnts tidigare är ett problem med miljöinformation att den riskerar att bli så pass 
allmän att den inte känns relevant för många människor. Genom att inrikta sig på en viss 
grupp kan budskapet anpassas till denna grupps förutsättningar och önskemål. Man kan tänka 
sig många olika typer av målgruppsindelningar och vi tänkte resonera kring några alternativ. 
 

                                                 
 
 
 
 
14 Webbtjänsten utvecklades ursprungligen för att ge människor en överblick över sin privatekonomi och har nu 
6000 användare. Tjänsten drivs nu som ett innovationsprojekt av Chalmers entreprenörsskola. 

http://www.utdraget.se/
http://www.utdraget.se/
http://www.utdraget.se/
http://www.utdraget.se/
http://www.utdraget.se/
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En typ av indelning handlar om hur motiverade människor är. I Leva Livet fanns både de som 
var mycket miljöengagerade och de som hade en mer genomsnittlig engagemangsnivå. I ett 
annat kommunalt miljöprojekt (rescoachprojektet i Lundby) intervjuades deltagarna och 
delades därefter in i bl.a. grupperna ”bekväm och lat” och ”utmana mig” (Trafikkontoret 
2007). En majoritet av de 20 deltagarna tyckte att indelningen var viktig och bra.  
 
Man kan också tänka sig projekt som är inriktade på grupper i olika livsfaser, till exempel 
föräldralediga eller pensionärer. Ytterligare en indelningsgrund kan vara hur stor 
miljöpåverkan människor har. Nedan utvecklas en tanke om att inrikta sig till gruppen 
höginkomsttagare eftersom de i genomsnitt har högst miljöpåverkan. Avslutningsvis kan man 
tänka sig en inriktning på grupper som har olika önskemål. Ett sådant önskemål kan vara att 
gå ner i vikt. I projekt Leva Livet har det framkommit att en del personer av detta skäl äter en 
kost som till mycket stor del består av kött, något som är förenat med mycket hög 
klimatpåverkan. Man skulle kunna tänka sig projekt som är inriktat på klimatanpassade 
bantningsmetoder. Längre ner i det här avsnittet utvecklas en tanke om projekt som har en 
inriktning mot den grupp som har ett önskemål om att få mer tid och mindre tidspress. 
  
Höginkomsttagare 
Klimatbelastningen bland Leva Livet deltagarna skiljde sig extremt mycket åt, från 2,6 till 17 
ton kolidioxid per år. Vilka grupper är det då som generellt har högre miljö- och 
klimatpåverkan än andra? Tidigare forskning har till exempel visat att män i genomsnitt har 
högre miljöpåverkan än vad kvinnor har (Carlsson-Kanyama & Räty 2008). Skillnaden 
mellan hög- och låginkomsttagare är dock ännu större eftersom sambandet mellan utgiftsnivå 
och klimatbelastning är mycket starkt. Forskning vid Chalmers visar att växthusgasutsläppen 
från konsumtionen i stort sett är linjär, vilket innebär att en dubbelt så hög utgiftsnivå innebär 
nästan dubbelt så hög klimatbelastning (Holmberg et al. 2011: 40). Då utgiftsnivån mycket 
väl hänger samman med inkomstnivån så innebär detta att höginkomsttagare oftast har 
mycket högre klimatbelastning än låg- och mellaninkomsttagare. 
  
För att uppnå största möjliga miljönytta vid utformningen av ett kommunalt miljöprojekt kan 
det därför vara rimligt att inrikta sig mot just höginkomsttagare. En forskare på Kungliga 
Tekniska högskolan i Stockholm som har analyserat kommunala miljöprojekt menar dock att 
det finns en motsatt tendens (Bradley 2009). Projekt är ofta inriktade mot boende i 
allmännyttans hyresrätter, en grupp som generellt sett har en tämligen låg miljö- och 
klimatpåverkan i jämförelse med andra grupper.  
 
Förutom att höginkomsttagare har ovanligt stor miljöbelastning/förbättringspotential finns det 
andra fördelar med att fokusera på denna grupp. En sådan fördel är att inkomst och status ofta 
hänger samman och om höginkomstgrupper genomför miljöhandlingar så har det därför en 
större potential att bidra till normförändringar jämfört med om låginkomsttagare genomför 
samma miljöhandling. En annan fördel är att höginkomsttagare har större ekonomiska 
resurser att välja det som nytt och bra och därigenom bidra till att det blir billigare och 
tillgängligt för fler grupper. Ett projekt som är inriktat mot höginkomsttagare kan även 
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omfatta sådant som kostar pengar eftersom det inte ett lika stort hinder för denna grupp. Det 
kan t ex vara: el-bilar, ekologisk mat, vindkraftsandelar, energisnål tjänstekonsumtion (t ex 
massage), eko-kläder eller att bygga om till noll-energihus. Ett sätt att praktiskt nå 
höginkomsttagare kan vara att rikta sig till alla boende i vissa bostadsområden. 
 
Tidspressade 
En annan grupp med en miljömässigt stor förbättringspotential är den grupp som har starka 
önskemål om mindre tidspress i vardagen. En deltagare i projektet uttrycker hur hon känner 
inför tidspress i vardagen i förhållande till konsumtionsutrymme; 
 

Det är så lätt att rusa runt, nån drivkraft efter att handla, köpa hus, jobba 100 % …det ställdes lite på 
sin spets då i projektet att jag kände att ’det är faktiskt fine att bo i en hyreslägenhet, det är okej att inte 
åka utomlands med barnen, de måste inte det. Nu har inte jag gjort det så värst mycket innan, men jag 
har känt lite av ett krav att det måste man göra, det är synd om barnen annars. Men att inte bara jobba 
för pengar liksom, utan att jobba för att jag vill jobba och resten kan jag ta ansvar för själv, vad jag vill 
med mitt liv kan jag ta ansvar för…om jag vill jobba 100 % eller 75%. 

 
En typ av strategi för att uppnå minskad tidspress är att köpa tjänster (t. ex städtjänster eller 
hemleverans av mat) och tjänster medför i genomsnitt betydligt lägre miljöbelastning är varor 
(Holmberg et al. 2011: 40). Forskning tyder dock på att kortare arbetstid är den mest 
kraftfulla strategin för att öka den tidsmässiga välfärden (Larsson 2007). Forskning har också 
visat att både kortare arbetstid och större inflytande över arbetstidens längd, så kallad 
tidsautonomi, är förknippat med högre självskattad hälsa (Bildt 2007; Golden & Wiens-Tuers 
2006; Malmberg et al. 2003). 
 
Miljönyttan med kortare arbetstid kommer bland annat som en följd av att de lägre 
inkomsterna innebär en lägre konsumtionsnivå (eller en utebliven konsumtionsökning) 
(Holmberg et al. 2011) 40). Kortare arbetstid kan därför ses som en miljöhandling. Denna 
miljöhandling har inte den ”reboundeffekt” som finns för en del andra miljöhandlingar. De 
miljöhandlingar som innebär att man sparar pengar, till exempel att spara el eller slänga 
mindre mat, innebär att det blir mer pengar över till annan konsumtion. För att nettoeffekten 
ska vara positiv krävs att det som köps istället har en lägre miljöbelastning per krona än det 
som sparades in.15 Förutom att kortare arbetstid innebär lägre konsumtion kan den också ha 
andra fördelar som till exempel ett större utrymme för att välja transportsätt som är mindre 
miljöbelastande, men mer tidskrävande, till exempel cykel eller tåg framför bil och flyg. 

                                                 
 
 
 
 
15 Dessa problem följer dock inte på miljöhandlingar som innebär en ökning av kostnaderna. Merkostnaden för 
till exempel KRAV-mat eller ekokläder tränger istället ut annan konsumtion och har därför en dubbel 
miljönytta. 
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Det finns dock politiska åsiktsskillnader när det gäller en allmän arbetstidsförkortning. För 
individuell arbetstidsförkortning (även kallat downshifting) finns det dock ett brett politiskt 
stöd. Föräldrar till barn under 8 år har sedan 1978 rätt att sänka arbetstiden ner till 75 procent 
(Lag 2006:442), statligt anställda har denna rätt till barnet fyller 12 år 
(Tjänstledighetsförordningen 1984:111). Göteborg Stad har dessutom beslutat om bättre 
möjligheter för alla att gå ner i arbetstid. I en skrivelse från m, kd, fp, s, v, mp i Göteborg 
framgår att ”Vi tycker att det är bra om enskilda medarbetare får så stora möjligheter som 
möjligt att själva välja hur mycket de vill arbeta.” Göteborgs Kommunfullmäktige beslutade 
därför att ”stadens nämnder och bolag bör se positivt på ansökningar om partiell 
tjänstledighet”.16 
 
Trots att det finns goda formella rättigheter att gå ner i arbetstid finns det stora svårigheter av 
mer informell karaktär. Sociologen Paul Fuehrer (2010) har i sin forskning kommit fram till 
att normer och samhällets krav styr människor till att prioritera ökat ekonomiskt utrymme 
även om den personliga önskan i själva verket är mer tid. Egen forskning (Jörgen Larssons) 
har studerat pappors möjligheter att arbeta föräldradeltid som en potentiellt genusprogressiv 
handling för att öka den tidsmässiga välfärden. Bland resultaten finns att många pappor 
arbetar på arbetsplatser med en mycket stark heltidsnorm som innebär att det finns en stark 
förväntan om att arbeta heltid och även att många pappor inte ens reflekterar över 
möjligheten att arbeta pappadeltid. 
  
Ett möjligt kommunalt miljö- och livskvalitetsprojekt skulle kunna ha en inriktning på 
individuell arbetstidsförkortning. Ett sådant projekt skulle kunna omfatta information om 
rättigheter samt inspiration genom föreläsningar och diskussionsgrupper. 
 
 

 

 

                                                 
 
 
 
 
16 Göteborgs stad. Kommunfullmäktige. Handling 2001 nr 24. 
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Sammanfattning 
 
Leva Livet är ett projekt som drevs 2010/2011 av Göteborg Stad och som handlar om att 
minska medborgarnas miljöpåverkan. Det främsta syftet var att lära sig mera om frivilliga 
miljöhandlingar för att kunna utforma en mer effektiv framtida miljökommunikation. Ett 
sekundärt syfte var att öka miljömedvetenheten hos Göteborgaren, att sprida kunskap och 
inspiration hos dem som tar del av projektet via media eller andra kanaler. Med grund i bland 
annat intervjuer med deltagarna har den utvärderingen genomförts.  
 
Tillvägagångssättet i projektet har varit att utmana 11 deltagande familjer att under 1 års tid 
minska sin miljöpåverkan genom att ge dem utmaningar på 7 olika områden. Dessa teman har 
bland annat varit ”nya vägvanor” ”hållbara matvanor” och ”energismart hemma”. 
 
Innan projektet genomfördes motsvarade deltagarnas genomsnittliga koldioxidutsläpp 7 ton 
per år. Vid mätningen efter projektet var de genomsnittliga utsläppen ca 6 ton vilket var en 
minskning med 14 procent. Under en månad mättes elförbrukningen och den genomsnittliga 
besparingen var 15 procent. I genomsnitt minskade matavfallet med 25 procent under den 
perioden som den så kallade matutmaningen genomfördes. Restavfallet från familjerna 
minskade under projektet med i genomsnitt 40 procent 
 
En sammanställning av mediegenomslaget visar att projekt Leva Livet har nått ut i 26 
medieinslag och att drygt 40 procent av göteborgarna kommer ihåg att de läst, sett eller hört 
något om projektet Leva Livet. Under tiden som Leva Livet har pågått har deltagarnas 
nyvunna kunskap och projektets utmaningar gett upphov till många diskussioner i familjen, 
bland vänner och på arbetsplatser. Några av deltagarna har därför upplevt sig själva som 
”miljöambassadörer” under tiden för projektet. Vad gäller mediegenomslaget och 
ambassadörseffekten, skulle vi säga att detta arbetssätt framstår som effektivt, även om det 
inte går att beräkna hur stor den indirekta miljönyttan är. Projektet, vars främsta kostnader har 
varit det dryga manår, som anställda inom Göteborg Stad har lagt ned på projektet, har kostat 
betydligt mindre än att köpa motsvarande utrymme som annonser. 
 
I Leva Livet har det funnits en uttalad ambition om att sträva efter att kombinera 
miljöhandlingar med ökad livskvalitet. Man har gjort detta bland annat genom två 
diskussionskvällar ägnades åt livskvalitet, att flexibilitet, “lätthet” och stöd skulle vara ledord 
för miljöhandlingarna och att erbjuda livskvalitetstips. 
 
Coaching har använts som metod för att underlätta miljöhandlingar och förändringar hos 
deltagarna. Deras uppdrag i projektet har varit att inleda varje utmaning på ett inspirerande 
sätt och att informera. De har också fungerat som påtryckning, någon som ligger på, 
uppmuntrar och påminner. Många har upplevt coachingen som ett positivt sätt att förändra 
beteenden, främst för att det funnits någon till hands med mycket kunskap. Uppfattningarna 
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om vikten av coaching har dock skilt sig något vad gäller olika utmaningar och mellan olika 
deltagare. 
 
Deltagarna uttryckte sig mycket positivt om det sociala sammanhang som projektet i stort och 
träffarna utgjorde. Denna aspekt har troligtvis varit en viktig del för att nå framgång i 
projektet. I längden kan det sociala kapitalet stärkas genom sådana här projekt. 
 
En större andel kvinnor än män tagit del av Leva Livet, 12 av de 17 deltagarna var kvinnor. 
En viss tendens har också funnits att kvinnor upplevt sig själva som mera drivande inom 
hushållen. 
 
Projektidén bygger på att det finns en förändringspotential i frivilliga beteendeförändringar 
och hos deltagarna verkar det finnas en positiv syn på möjligheterna att genom individuella 
förändringar bidra till att “lösa” miljöproblem. 
 
Att arbeta för att påverka människor till frivilligt förändrat beteende kallas ibland för 
pedagogisk styrning, vilket alltså är vad Leva Livet i hög grad har handlat om. En fråga som 
diskuteras är dock om sådant arbete kan leda till att ansvaret för miljöfrågor förskjuts från 
politiken till enskilda medborgarna. 
 
Analys av enskilda miljöhandlingar 
Ett område handlade om förändringar vad gäller de dagliga resorna och de förändringar som 
deltagarna har genomfört har bland annat varit att cyklat mera till och från jobbet eller helt 
ersatt bilanvändningen med en el-cykel, att oftare välja kollektivtrafik för resor på fritiden 
och att planera inköp av mat på ett sätt så att de korta bilresorna minimerats. Detta har lett till 
tillfredställelse och cykling har i vissa fall varit njutningsfullt. Det har dock inte varit 
självklart för deltagarna att överge bilen då den kan innebära tidsvinster och flexibilitet.  
 
Ett annat område handlade om att äta hållbart och att minska matsvinnet. Utmaningen till 
deltagarna var att prova minst 10 av 30 sätt att minska matsvinnet och många gjorde detta och 
mer därtill. Många av deltagarna valde också att köpa mer KRAV-märkt mat och deltagarna 
gav också uttryck för att det kändes tillfredsställande att äta mera KRAV-mat och slänga 
mindre. De allra flesta deltagarna minskade inte sitt köttätande och varför detta kan vara en 
svår förändring att genomföra är något som diskuteras. 
 
Vad gäller miljöhandlingar och livskvalitet så identifieras sju olika typer av 
livskvalitetskonsekvenser. Dessa har med följande aspekter att göra: tillfredsställelse, känslor, 
hälsa, relationer, bekräftelse, tid och pengar. Konsekvenser vad gäller dessa aspekter kan vara 
både positiva och negativa. 
 
Slutsatser och tankar om framtida miljökommunikation 
Vi ser klara fördelar med att koppla ihop livskvalitet och miljöfrågan, bland annat för att 
intressera fler människor för miljöfrågor. Om ambitionen är att utforma satsningar där 
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livskvalitet och miljö fullt ut ska gå hand i hand så är det dock centralt att kompetens från 
båda dessa områden finns med tydligare redan på planeringsstadiet. 
 
I projekt Leva Livet har flera olika typer av handfast stöd provats. Deltagarna har fått låna el-
cykel som ett sätt att prova att bryta vanan att ta bilen även för kortare sträckor. Detta har 
uppskattats av projektets deltagare och det har också den guidning i matbutik som 
genomfördes där man bl. a. visade vilka matvaror som har en låg klimatpåverkan. Ett annat 
uppskattat stöd för förändring har varit de el-displayer som deltagarna har fått låna hem. 
 
Att arbeta med denna typ av praktiskt stöd är troligtvis en framgångsrik modell för framtida 
kommunikation. En möjlighet är att ge medborgarna ett handfast stöd i form av IKT-
lösningar för att genomföra miljöhandlingar. Det skulle kunna vara att sprida utmaningar 
genom hemsidor, SMS, Facebook, Twitter, e-post, men också att arbeta mer ingående med 
mätningar av medborgarnas miljö- och klimatpåverkan för dem som är intresserade av detta.   
 
Ett sätt är att arbeta med tydliga med målgrupper, då ett problem med informationskampanjer 
är att de ofta är för allmänt riktade. Genom att inrikta sig på en viss grupp kan budskapet 
anpassas till denna grupps förutsättningar och önskemål. Det kan vara grupper i olika 
livsfaser, till exempel föräldralediga eller pensionärer. Det skulle också kunna vara 
höginkomsttagare, som generellt har en hög miljöpåverkan, eller tidspressade som kan vara 
intresserad av att köpa mer tjänster eller gå ner i arbetstid vilket är förändringar som är 
positiva för miljön. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1: Intervjuguider 
 
Intervjuguide – deltagare i Leva Livet 
 
Förberedelser 

- Läsa igenom den information om familjen som vi fått innan.  
- Ta med 2 st mp3-spelare + extra batterier 

 
Information 

- Berätta kort om projektets syfte (se offert) 
- Inspelning för att kunna fokusera på samtalet och inte behöva anteckna hela tiden.  
- Behöver inte svara på alla frågorna. 
- Ingen obehörig kommer att få ta del av materialet.  
- Intervjuerna kommer att vara underlag för en rapport, men det kommer inte gå att spåra 

dig: annat namn, inte nämna arbetsgivare, etc.  
- Tidsåtgång: max en timme 
- Är det OK med dig, har du några frågor? 

 
Motiv och ingång 

1. På vilket sätt fick du kännedom om projektet 
2. Vad lockade dig att deltaga och hade du några farhågor? (motiv, fördelar, risker) 
3. Vilka attityder till att delta hade de andra inom hushållet? 
4. På vilka sätt har projektet sett annorlunda ut i jämförelse med vad du hade för tankar innan? 
5. Nämna de olika områdena/utmaningarna och säga att vi kanske inte kan gå in på alla – men 

vilket område känns viktigast för dig att (börja) tala om?  
 
Tema ex. mat  

6. Stämmer det att det var följande åtagande som du gjorde när det gäller mat …. ? 
7. Hur gick det med åtagandet och hur gör du på den här punkten idag? 
8. Hur kände du inför att genomföra detta? 
9. hur upplevde du det att genomföra förändringen (positiva/negativa känslor) och hur upplever 

du det idag? 
10. varför valde du inte andra åtaganden (från tipslistan) inom det här området, vad verkar 

jobbigt/svårt? 
11. Finns det något som skulle kunna göra det lättare för t ex dina vänner att genomföra 

miljöförbättringar inom det här området? 
12. (Någon mer fråga om villkor kring handlande och strukturella hinder eller möjligheter)  
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Fortsätta med samma frågor på tema julfirande, kemikalier etc. 
 

13. Vet du med dig att du svarade annorlunda på klimatkontot efter projektet hade genomförts, 
SOM FÖLJD AV FAKTISKA FÖRÄNDRINGAR, ELLER SOM EN FÖLJD AV ATT DU 
NU HAR MER KUNSKAP om vad som ger höga utsläpp? 

14. Det finns ett åtagande som gjordes i samband med livskvalitetsprofilen – Vad var ditt 
åtagande? Har du följt upp och genomfört åtagandet under Leva Livet-tiden? Hur har du 
upplevt denna utmaning?  

15. Hur känner du inför den aspekt av projektet som handlar om att miljöansvar skall 
sammanfalla med bibehållen eller till och med ökad livskvalitet? 

 
Övergripande frågor 
 

16. Hur upplever du idén om att du som enskild individ eller ert enskilda hushåll skall 
ENGAGERA SIG FÖR ATT BIDRA TILL ATT samhällets sammanlagda koldioxidutsläpp 
MINSKAR? 

17. Hur reflekterar du över att basera förändringar i ditt vardagsliv på vetenskapliga förutsägelser 
om vad klimatförändringar eventuellt kan leda till i framtiden?  

18. Du har under en tid genomfört förändringar som lett till procentuellt sett betydligt lägre 
koldioxidutsläpp. Hur tror du att du själv skulle uppleva en tämligen kraftigt höjd 
koldioxidskatt som innebar ekonomiska incitament för alla att genomföra samma förändring? 
(Men som också skulle leda till snabbare energiomställning)                

19. Vilka vanor har du börjat ifrågasätta under den här tiden med leva livet? 
20. Hur har samspelet inom familjen fungerat under projektets gång 
21. (Uppdelning av ansvar baserat på kön? Har du tagit mer ansvar än din partner, vad var 

tankarna om ansvar innan, hur har det förändrats under projektets gång?) 
22. Har projektet i någon utsträckning påverkat hur nöjd du är med ditt vardagsliv?  
 

Omgivningen 
23. Vilka reaktioner har du fått från omgivningen (kompisar, arbetskamrater, släkt, grannar)? 
24. Hur har du reagerat känslomässigt på dessa? 
25. Har dina förändringar inspirerat någon annan i din omgivning att göra något liknande? 

 
Projektet 

26. vad har varit bra i projektet 
27. vad har varit mindre bra i projektet 
28. Vad tycker du man skulle ändra på om man skulle genomföra ett nytt liknande projekt? 
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Intervjuguide – projektledare i Leva Livet  
 
Förberedelser 

- Ta med 2 st mp3-spelare + extra batterier 
Information 

- Inspelning för att kunna fokusera på samtalet och inte behöva anteckna hela tiden.  
- Behöver inte svara på alla frågorna. 
- Ingen obehörig kommer att få ta del av materialet.  
- Intervjuerna kommer att vara underlag för en rapport, men det kommer inte gå att spåra 

dig: annat namn, inte nämna arbetsgivare, etc.  
- Tidsåtgång: max en timme 
- Är det OK med dig, har du några frågor? 

 
Praktiska/generella frågor (för oss som utvärderar) 

1. Samverkansutvärderingsfrågor – finns det en sammanställning av resultaten från denna enkät? 
2. Finns det ett dokument med projektets syften? (internt) 
3. Vad har din roll varit i projektet Leva livet? –Berätta 
4. Hur upplever du att projektets syften har kunnat genomföras? Finns det något mål som funnits 

med från starten av projektet men sedan inte kunnat fullföljas?  Berätta. 
5. Hade du några farhågor innan projektet startade?    
6. Hur stor procent av din arbetstid har du lagt på projektet i snitt under det senaste 1,5 åren? 
7. Hur stora har de direkta kostnaderna varit (antingen för din förvaltning eller för projektet som 

helhet)? (detta behöver ej redovisas i rapporten om de inte vill det) 
 
Leva livet som hållbarhetsprojekt 

8. På vilket sätt anser du att leva livet kan vara del av en väg mot ett mera hållbart samhälle? Vilka 
starka och svaga punkter ser du vad gäller detta? 

9. Hur ser du på frivilliga handlingar som en väg mot hållbart samhälle eller som ett sätt att uppnå 
miljöförbättringar?  

10. Leva livet handlar mycket om att låta människor genomföra förändringar i sitt vardagsliv. Det 
finns många olika sätt att sprida miljöinformation, implementera kommunala mål etc.  Vad har 
du för tankar kring kommuninvånares praktiska deltagande som en form av miljöarbete?Vad är 
det positiva och negativa med att ”göra” som en form av lärande eller förändringsarbete? 

11. Anser du nu i efterhand att man inom projektet kunde gjort mera för att underlätta förändringar i 
familjernas vardagsliv? Berätta… (mer ”teknik”-hjälpmedel, mera kunskap, mer scheman att 
följa etc?) 

12. Hur upplever du  graden av krav på deltagarnas genomföra miljöhandlingar under perioden? 
(För hög eller för låg?)    

13. Finns det miljöhandlingar som du tycker, på basis av deltagarnas reaktioner, verkar vara ”kul 
och lätta”, dvs som inte har några negativa eller till och med postiva välbefinnandeeffekter? (ev 
gå igenom de olika områdena) 

14. Finns det miljöhandlingar som verkar vara negativa för välbefinnandet, antingen när 
förändringen genomförs eller på lång sikt? 

15. Vad ser du för yttre förändringar som skulle kunna få fler att genomföra de viktigaste 
miljöhandlingarna? (vad kommunen eller regeringen skulle kunna göra) 
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Livskvalitetsaspekten   
16. Vad hade du själv för tankar kring att ha med livskvalitet som en aspekt i projektet och hur ser 

du på det nu efter projektets genomförande? 
17. Hur har du upplevt att ledorden ”kul, lätt, bra” har varit något som genomsyrat projektet?   

 
Lärdomar kring projektupplägget och miljökommunikation 

18. Vad har du lärt dig själv av projektet som kan vara av värde för framtida miljökommunikation? 
19. Hur har du upplevt den regelbundna kontakten med deltagarna som en del av ditt arbete? (Har 

det varit lätt att upprätthålla kommunikation, har relationen med deltagarna varit för formell 
eller för ingående?) 

20. Hur tror du att utformningen av projektet har påverkat vilka personer som i slutändan kommit att 
deltaga och/eller vilka som deltagit mest aktivt? 

21. Fick du några oväntade eller överraskande erfarenheter i processen från skrivbordet till praktiskt 
genomförande?   

22. Vad tycker du generellt har fungerat bra och varför? 
23. Vad skulle du vilja ha gjort annorlunda till nästa gång? Har du idéer på helt nya grepp som VGR 

kanske kan prova om de drar igång ett liknande projekt? 
24. Berätta om något positivt tillfälle eller känsla från Leva livet, ifall det finns något du minns 

särskilt. 
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Bilaga 2: Leva Livet – deltagarenkät (förstudie) 
 
Leva Livet – deltagarenkät (förstudie) 
 
Frågor att besvara innan projektet startar. 
 
OBS! Sänd in ifylld enkät i bifogat svarsbrev. 
 
Välj ut en person i hushållet som svarar på enkäten. Vi kommer att göra en uppföljande 
studie efter projektet och det är viktigt att det är samma person i hushållet som besvarar 
frågorna före respektive efter projektet. 
 
Frågorna handlar dels om dina förväntningar, upplevelser och uppfattningar på projektet, dels 
av uppgifter om hur det ser ut i ditt/ert hushåll idag.   
 
Är ni flera i hushållet, vill vi att du besvarar: 

• Frågorna som gäller förväntningar och upplevelser utifrån dina personliga 
uppfattningar, 

• Frågorna om uppgifter om hushållet utifrån hur det ser ut för samtliga i hushållet idag. 
 

Bakgrund 
Fyll i för samtliga personer i hushållet 
  

 Namn Ålder Sysselsättning 
Person 1    
Person 2    
Person 3    
Person 4    
Person 5    
Person 6    
Person 7    
Person 8    
Person 9    
Person 10    
 
Hur bor du/ni? Är någon i familjen vegetarian?  
 Lägenhet   Ja,________st 
 Villa/radhus  Nej 
 
Allmänt om projektet Leva Livet 
 



 

 
 
 
 

62 

1. Varför gick du/ni med i projektet? 
 
2. Motivera varför du/ni vill leva mer hållbart? 

 
3. Vad är livskvalitet för dig/er? 

 
4. Vilka är dina främsta förväntningar på projektet Leva Livet? Du kan markera upp till 

3 alternativ. 
a. Få ökad medvetenhet och förståelse för en hållbar livsstil 
b. Få stöd och vägledning utifrån mina behov 
c. Kan få bättre hälsa (må bättre) 
d. Kan spara pengar 
e. Mindre stress i vardagen 
f. Nya upplevelser och ha kul 
g. Minska min miljöbelastning 
h. Bli miljöambassadör 
i. Annat, nämligen________________________________________________ 

 
5. Vilka förväntningar har du/ni på coachningen i projektet Leva Livet? 

 
6. Rangordna nedanstående områden från 1- vilka du/ni känner mest motivation och 

vilja att arbeta med i projektet Leva Livet. 1=första hand, 2=andra hand osv. 
________Mat och konsumtion 
________Avfall 
________Energi 
________Kemikalier 
________Transporter 
________Fritid 
________Livskvalitet 
 

7. Hur miljövänligt anser du att ditt hushåll är idag? Ge gärna exempel på några 
konkreta handlingar som du gör. 

 
 Mycket          Ganska  Mindre  Inte alls 
 
Konkreta exempel: 
 
8. I det stora hela, hur skulle du beskriva hur hållbar er livsstil är idag med beaktande av 

familjens välbefinnande med avseende på livstempo/tidsanvändning/prio i vardagen. 
Skulle du säga att den är mycket hållbar, ganska hållbar eller inte alls hållbar? (1=inte 
alls hållbar, 7=väldigt hållbar) 
 
1 2 3 4 5 6 7 
       
Kommentera gärna: 
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9. I det stora hela, hur skulle du beskriva hur du har det idag. Hur lycklig skulle du 
beskriva att du är idag? (1=inte alls lycklig, 7=väldigt lycklig) 
 
1 2 3 4 5 6 7      
 
Kommentera gärna: 

 
Hur gör du/ni idag? 
 
Mat 

Stämmer… inte alls dåligt ganska 

bra  

bra helt 

Jag har kunskap om vilka matvaror som är miljömässigt och etiskt 

hållbara och vilka inte? 

     

Jag tycker det är viktigt att välja matvaror som är bra med hänsyn till 

människa och miljö. 

     

Jag tycker det är viktigt att inte slänga mat      

Jag tycker att vårt hushåll är bra på hållbara matvanor      

 Aldrig Sällan Ofta Alltid Vet 

ej 

Jag väljer miljömässigt och etiskt hållbara matvaror då jag handlar      

Det är jag som handlar mat i vårt hushåll      

Jag handlar inte mer än vad vi äter upp      

Egna kommentarer, t ex vad är vi särskilt noga med respektive mindre noga med: 

 

 
Konsumtion 

Stämmer… inte 

alls 

dåligt ganska 

bra  

bra helt 

Jag har kunskap om vilka produkter som är miljömässigt bra och vilka 

inte? 

     

Jag tycker det är viktigt att välja miljömärkta produkter som t ex Svanen, 

Falken, FSC, TCO etc. 

     

Jag tycker det är viktigt att välja bort onödiga förpackningar      

Jag tycker vårt hushåll är bra på att handla miljöanpassat.      

 Aldrig Sällan Ofta Alltid Vet 

ej 

Jag väljer miljömärkta produkter då jag handlar      

Jag väljer att handla begagnat      

Jag väljer bort onödiga förpackningar då jag handlar      

Jag läser innehållsförteckningen på de varor jag köper      

Jag väljer att avstå från att köpa en vara för att spara på jordens resurser      
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Jag använder miljöanpassade rengöringsprodukter när jag städar      

Det är jag som städar i vårt hushåll      

Egna kommentarer, t ex vad är vi särskilt noga med respektive mindre noga med: 

 

 

 
Avfall 

Stämmer… inte 

alls 

dåligt ganska 

bra  

bra helt 

Jag har kunskap om källsortering och avfallshantering samt effekterna 

av detta 

     

Jag tycker det är viktigt att källsortera och hantera avfallet på ett 

hållbart sätt. 

     

Jag tycker att vårt hushåll är bra på att källsortera och hantera avfall      

 Aldrig Sällan Ofta Alltid Vet 

ej 

Jag källsorterar och hanterar avfall på ett hållbart sätt      

Jag sorterar ut och lämnar farligt avfall vid angiven miljöstation      

Jag lämnar uttjänt hemelektronik för återvinning      

Jag har en ”nej tack till reklam” - skylt på brevlådan      

Det är jag som sköter källsorteringen i vårt hushåll      

Egna kommentarer, t ex vad är vi särskilt noga med respektive mindre noga med: 

 

 

 
Energi 

Stämmer… inte alls dåligt ganska bra  bra helt 

Jag har kunskap om hur jag minimerar min energianvändning hemma      

Jag tycker det är viktigt att minska energianvändningen      

Jag tycker att vi är energismarta i vårt hushåll      

 Aldrig Sällan Ofta Alltid Vet ej 

Jag är sparsam med min energianvändning      

Jag väljer energismarta lösningar vid renovering, byte av vitvaror etc.      

Jag väljer ”grön el” vid val av elavtal      

Det är jag som väljer elavtal i vårt hushåll      

Egna kommentarer, t ex vad är vi särskilt noga med respektive mindre noga med: 

 

 

 
Transporter 

Stämmer… inte 

alls 

dåligt ganska 

bra  

bra helt 
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Jag har kunskap om hållbart resande      

Jag tycker det är viktigt att resa hållbart      

Jag tycker det är viktigt att undvika resor med bil      

Jag tycker det är viktigt att undvika resor med flyg      

Jag tycker vårt hushåll är bra på att resa hållbart      

 Aldrig Sällan Ofta Alltid Vet 

ej 

Jag väljer bort bilen som transportsätt om det finns alternativ      

Jag väljer att cykla då det är ett rimligt avstånd      

Jag tillämpar eco-driving när jag kör bil      

Jag väljer alternativa resmål och färdsätt för att undvika flyget för 

semesterresor 

     

Egna kommentarer, t ex vad är vi särskilt noga med respektive mindre noga med: 

 

 
Om ni är flera i hushållet, vill vi att du besvarar frågorna uppdelat per person och anger 
förnamn för varje person det gäller. Det räcker att du/ni tar med de barn i familjen som börjat 
grundskolan eller är äldre. 
 
Hur långt uppskattar du att det är från bostaden till skola/arbetsplats? 
 

Förnamn ____________  __________  __________  ____________  ___________ 
 

Avstånd i km,  

enkel resa __________________  ________________  _______________  __________________   ________________   

 
Vilket/Vilka färdsätt använder du/ni normalt för att ta er till följande aktiviteter? 
 
Förnamn: 
 Bil, som 

förare 

Bil, som  

passagerare /  

barnen skjutsas 

av annan 

Kollektiv- 

trafik 

Cykel Gång Reser ej i detta syfte/  

Barnen tar sig dit 

själva 

Arbete       
Skola       
Förskola       
Dagliga inköp       
Egna fritidsaktiviteter       
Barnens fritidaktivteter       
 
 
TACK för din medverkan i att ta fram 
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Bilaga 3: Leva Livet – deltagarenkät (uppföljning efteråt) 
 
Leva Livet – deltagarenkät (uppföljning efteråt) 
 
Frågor att besvara i slutet av projektet. 
 
OBS! Sänd in ifylld enkät i bifogat svarsbrev. 
 
Frågorna handlar dels om dina förväntningar på projektet har uppfyllts och dels vill vi veta 
lite om hur du lever och tänker idag.   
 
Är ni flera i hushållet, vill vi att du besvarar: 

• Frågorna som gäller förväntningar och upplevelser utifrån dina personliga 
uppfattningar, 

• Frågorna om uppgifter om hushållet utifrån hur det ser ut för samtliga i hushållet idag. 
 

Bakgrund 
Fyll i för samtliga personer i hushållet 
  

 Namn Ålder Sysselsättning 
Person 1    
Person 2    
Person 3    
Person 4    
Person 5    
Person 6    
Person 7    
Person 8    
Person 9    
Person 10    
 
Hur bor du/ni?  Lägenhet   Villa/radhus  
 
 
 
 
 
 
Allmänt om projektet Leva Livet 
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10. Har projekt Leva Livet motsvarat dina förväntningar? I så fall – vilka? Kryssa för de 
alternativ som stämmer för din del. Om projektet inte motsvarat någon av dina 
förväntningar, kryssar du i det sista alternativet, alternativ j. 

 
a. Få ökad medvetenhet och förståelse för en hållbar livsstil 
b. Få stöd och vägledning utifrån mina behov 
c. Kan få bättre hälsa (må bättre) 
d. Kan spara pengar 
e. Mindre stress i vardagen 
f. Nya upplevelser och ha kul 
g. Minska min miljöbelastning 
h. Bli miljöambassadör 
i. Annat, nämligen________________________________________________ 
j. Inget av ovanstående 

 
Kommentar till mitt svar: 

 
 

11. Hur upplever du att ditt engagemang i projektet varit? På en skala ett till fem, där 1 
motsvarar lågt och 5 motsvarar högt, var hamnar du? 

 
__1_________2______________3______4____________5_ 
lågt engagemang    högt engagemang 

 
Motivera gärna din siffra med ord. 
 

12. Hade du velat att ditt engagemang hade varit högre? 
13. Om ditt svar är ja – vad hade du behövt förändra för att ditt engagemang skulle ha 

blivit bättre? 
14. Har ditt engagemang för projektet förändrats från starten tills nu? 
15. Spontan egen kommentar: 

 
Om coachningen 

16. Har coachningen levt upp till de förvätningar du hade på coachen och projektet? 
17. På vilket sätt har det gjort eller inte gjort det? 
18. Finns det något coacherna hade kunnat göra bättre? 
19. Hur har du upplevt coachningen – mer som coach eller mer som inspiratör? 

 
20. Vad grundas ditt svar på? 

 
 

Om livskvalitet 
 

21. Vad innebär livskvalitet för dig idag – har det förändrats under projektets gång? 
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22. I det stora hela, hur skulle du beskriva hur hållbar er livsstil är idag med beaktande av 
familjens välbefinnande (livstempo/tidsanvändning/prioriteringar i vardagen). Skulle 
du säga att den är mycket hållbar, ganska hållbar eller inte alls hållbar? ( 1=inte alls 
hållbar, 6=väldigt hållbar) 

 
1 2 3 4 5 6  
       
 
Kommentera gärna: 

 
23. I det stora hela, hur skulle du beskriva hur du har det idag. Hur lycklig skulle du 

beskriva att du är idag? (1=inte alls lycklig, 6=väldigt lycklig) 
 
1 2 3 4 5 6  
       
 
Kommentera gärna: 

 
Om miljövanor 
 

24. Hur miljövänligt anser du att ditt hushåll är idag? Ge gärna exempel på konkreta 
handlingar. 

 
 Mycket Ganska  Lite  Inte alls 
 
Konkreta exempel: 

 
Hur gör du/ni idag? 
 
(samma som i före-enkäten, bilaga 2)  
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Bilaga 4: Livskvalitetsskväll 
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Bilaga 5: Livskvalitetsprofil 
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Bilaga 6: Matutmaningen 
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Bilaga 7: 30 sätt att spara maten 
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Bilaga 8: Familjernas tips för att minska matsvinnet 
 
Leva Livet-familjernas tre bästa tips för att minska matsvinnet 
 
Utmaningen till familjerna var att pröva olika sätt att minska matsvinnet ur boken ”100 sätt 
att rädda maten” som skrivits av Annica Triberg. De skulle sedan nominera de tre bästa tipsen 
som de tycker är lätta att göra till en vana. Här är familjernas nomineringar med egna 
reflektioner.  
 
Familjen Schultz: 
90. Handla ekologiskt och gärna närodlat. Storhandlingen som jag gjorde med målsättning att 
köpa allt ekologiskt, krav- och fairtrademärkt var nyttig. Det blev rätt mycket dyrare, men å 
andra sidan blir man mer mån om att ta tillvara maten. Sen känns det bra att veta att man 
undviker gifter och bekämpningsmedel. 
95. Be om doggy-bag från restaurangen med den mat du inte orkar äta upp. Löjligt enkelt, 
men det känns skamligt. Man måste liksom urskuldra sig i sällskapet för att man tar med 
resterna. 
70. Servera munsbitar av förklädda rester i snapsglas. Servera resterna vackert som goda 
tillbehör. Fint enkelt tips 
 
Familjen Gunnarson: 
17. Ställ den oöppnade yoghurten upp och ner i kylen – skönt att slippa den första rinniga 
klicken som kommer ut först 
76. Mixa mer. Att göra sin egen smoothie var toppen. Det blir en ny vana 
90. Handla ekologiskt och gärna närodlat. Det är självklart att man ska välja ekoalternativet 
om det finns. Det har redan blivit en vana. 
 
Familjen Gerathy: 
38. Sluta storhandla - för "man skall" stor handla sägs det, men för mig innebär det att jag i 
realitet kastade nästan hälften av det jag köpt. Bort kastade pengar och energi. Nu handlar jag 
den dag jag behöver det och på det sättet har jag faktiskt använt allt. 
5. Bli en burkslav – packa om från butikens påsar till lufttäta burkar så håller varorna längre, 
skaffa små stapelbara plastlådor för bättre förvaring i kylen Ha en speciell frukostlåda med 
smör och pålägg som enkelt kan plockas fram. Har för det mesta tagit hand om glasburkar, 
men nu har jag funnit nya användningsområden. 
48. Lagra osten själv. Billig ost är oftast mild men kan med fördel lagras hemma i kylen. Att 
lagra min egna ost (passade bra då jag glömmer bort att jag har ost) jag skär bara bort möglet 
och osten håller längre. 
 
Familjen Larsson: 
85.  Nobba färdigmaten. Dyr och salt är den! 
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25/26. Ha alltid ägg hemma och gör din egen frittata. Det är bästa snabbmiddagen. I värsta 
fall duger kokta ägg och en frukt som en liten måltid. 
27. Gör din egen lyxmüsli. Frukosten är viktig och blir roligare med riktigt goda matvaror. 
Egen müsli gör det billigare att äta gott. Går att variera! 
 
Familjen Mattsson: 
Nr 4. Rensa i skafferiet. Vilken rivstart! Så lättåskådligt! Så fint! 
Nr 93 Äggvitor över – gör dina gena maränger. Vilka maränger! Så lätt! Veckan efter var 
marängerna en. 
Nr 97 Känn in måltiden – t ex vänta med att ta mat till alla sitter ner. Den bästa stunden på 
dagen är vår ” bön”. 
 
Familjen Kamijo: 
5. Bli en burkslav – packa om från butikens påsar till lufttäta burkar så håller varorna längre, 
skaffa små stapelbara plastlådor för bättre förvaring i kylen Ha en speciell frukostlåda med 
smör och pålägg som enkelt kan plockas fram. Klockrent! Det blir om inte annat så mycket 
enklare att ta fram frukostmat så att till och med de minsta här hemma fixar det! 
47. Drick vatten till maten. Enkelt att göra och dessutom, när man vant sig, riktigt gott! Man 
tappar ju inte bort matens smak på samma sätt som när man dricker saft, cola eller liknande. 
71. Ugnsgrilla grönsakerna. En av favoritsätten att tillaga grönsaker på :) 
 
Familjen Bilèn: 
78. Bunkra basråvaror 
79. Släng ut allt pynt. Köksbänken är en arbetsplats ingen prydnadshylla. 
80. Bli en såsig kock. Med en god sås får du maten att räcka längre och den godaste och 
enklaste såsen fixar du själv. 
 
Familjen Westerberg: 
96. Börja med förrätt. Något litet före huvudrätten kan både ge dig tid att laga klart maten och 
hjälpa dig att bli av med smått och gott från kylen.  
97 Känn in måltiden – t ex vänta med att ta mat till alla sitter ner. 
70. Servera munsbitar av förklädda rester i snapsglas. 
Alla tre är bra enkla sätt att ta fram små rester och förlänga middagen och njuta och erbjuda 
många smårätter utan att laga extra barnmat. Gott också. 
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Bilaga 9: Vägningsprotokoll för matavfall 
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Bilaga 10: Avfallsutmaningen 
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Bilaga 11: Vägningsprotokoll för avfall 
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Bilaga 12: Konsumtionsutmaningen 
 
Leva Livets utmaning 3 – Julen 
 
 
Kakfat tillverkat av glasfat och snapsgas. Foto: Anna Fjellman  
 
Om alla på jordklotet konsumerade och levde som vi i Sverige skulle det behövas tre jordklot för att täcka detta 
behov. Men vi har bara en planet. Därför handlar årets sista utmaning för familjerna om konsumtion.  

• Minst tre av de julklappar eller gåvor familjerna ger bort i jul ska vara hållbara. En hållbar gåva är en 
gåva som på minsta möjliga sätt belastar miljön både lokalt och globalt. 

• Familjerna får också i uppgift att läsa sidorna om julen i boken ”Klimatkoden” som alla fått tidigare. 
Där finns fler tips på en hållbar jul. De ska fundera på hur de kan bidra till en ”grönare jul”, och 
använda minst ett av tipsen i boken. På Naturskyddsföreningens hemsida finns liknande tips om 
julstädning, mat och annat under Grön Guide 

Här är några tips på hållbara julklappar: 

• Second hand. Saker kan återanvändas och bli ett miljövänligt alternativ till nya. 
• Julklappar du kan göra själv. Baka eller gör godis av ekologiska råvaror. Lägg i fina burkar och 

skriv recepten på egentillverkade kort. Sy om en gammal gardin eller klädesplagg till en miljövänlig 
tygkasse. Eller ”styla” något du köpt på second hand. 

• Ge bort dina tjänster. Ge bort ett presentkort på fönsterputs, massage, barnpassning eller en trerätters 
middag. Barnen kan göra egna presentkort och komma på själva vad de kan göra, som att hålla ordning 
i sina rum, tömma diskmaskinen, gå ut med hunden, skotta snö eller dammsuga. Självklart får barnen 
själva rita presentkorten. 

• Ge bort en upplevelse. Det kan till exempel vara kan vara biobiljetter, kort för inträde på museum, 
massagebehandling, klippkort på badhus mm. Eller gör ditt eget arrangemang av en utflykt till ”hemligt 
mål”. 

• En gåva med omtanke. Det finns mängder med organisationer som har alternativa julgåvor i form av 
bistånd eller miljönytta. Ge bort en get, eller en bit regnskog! 

Utmaning till dig som vill vara med! 

Välj minst tre hållbara julgåvor. Fundera över vilka fler åtgärder du kan göra för att fira en så hållbar jul som 
möjligt. Det kan gälla maten du äter, hur du reser, eller lyser upp ditt hem i mörkret. Mm.   

http://www.naturskyddsforeningen.se/gron-guide/
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Bilaga 13: Energiutmaningen 
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Bilaga 14: Kemikalieutmaningen 
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Bilaga 15: Reseutmaningen 
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Bilaga 16: Fritidsutmaningen  
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