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1.Bakgrund 
Att konsumera på ett miljömedvetet eller hållbart sätt har sedan länge varit en del av det vi 
kallar en hållbar utveckling. Konsumtionsmönstren har också allt mer hamnat i blickpunkten i 
diskussionen om klimatpåverkan och åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser, såväl 
i media som i politik både på det nationella som det internationella planet. Forskarna Malin 
Mobjörk och Daniel K. Jonsson inleder en översikt av debatten på detta område med följande 
rader: 

För att bidra till en hållbar utveckling måste alla – konsumenter, producenter och offentlig verk-
samhet – medverka. Att ställa om svensk konsumtion utgör också ett centralt område för att upp-
fylla de åtaganden som följt från FN:s världstoppmöte i Johannesburg 2002. Den svenska konsum-
tionen är långtifrån en nationell angelägenhet, utan påverkar resten av världen, inte minst genom 
konsumtionen av importerade varor men även genom att vi reser allt mer. (FOI 2008) 

För att åstadkomma en förändring av konsumtionsmönstren krävs politisk beslutskraft på alla 
nivåer och inom flera politikområden, konstaterar Miljömålsrådet (2008) i sin uppföljning av 
de nationella miljömålen. Det krävs också att konsumenterna får tillgång till en saklig infor-
mation så att de kan göra aktiva val på marknaden och därmed ”påverka utbudet och medver-
ka till att driva fram hållbara produktionsmönster, både i Sverige och globalt”, som det ut-
trycks i klimatpropositionen från 2009 (Prop 2008/09: 162, s. 127). Konsumenterna har där-
med en viktig roll som en länk mellan produktion och konsumtion genom att efterfråga och 
konsumera varor och tjänster. 
 
Genom att beräkna hur mycket växthusgaser som konsumtionen av varor och tjänster i Sveri-
ge inom den offentliga och den privata sektorn, genererar kan man få en bild av vad en ändrad 
efterfrågan skulle betyda ur ett globalt klimatperspektiv. Enligt Naturvårdsverkets beräkning-
ar gav konsumtionen i Sverige år 2003 upphov till ca 25 % mer utsläpp av växthusgaser än 
utsläppen som gjordes i Sverige som geografisk enhet vid samma tid. För att få fram den siff-
ran använder Naturvårdsverket ett konsumtionsperspektiv. Det innebär att man summerar 
mängden växthusgaser från produktionen av varor och tjänster i Sverige som också konsume-
ras här, med utsläppen som produktionen av varor och tjänster som vi importerar till Sverige 
genererar. Summan minskas sedan med utsläppen från produktionen av de varor och tjänster 
som exporteras från landet. Den privata konsumtionen står för ca 80 % av den totala konsum-
tionen. Privatkonsumtionen kan i sin tur delas in i olika aktiviteter, att resa (30 % av privat-
konsumtionens utsläpp av växthusgaser), att bo (30 %), att äta (25 %) och att shoppa (15 %) 
(Naturvårdsverket 2008). Naturvårdsverket nämner fem enskilda aktiviteter som är centrala 
för att utsläppen ska minska: bilåkning (hur mycket och med vilken bil), uppvärmning och 
elanvändning i bostäder, hur mycket och vilket kött vi äter samt hur ofta och hur långt vi reser 
med flyg (Naturvårdsverket 2008: 39).  
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Siffrorna ovan pekar på konsumentens, den enskilda människans eller hushållets ansvar för att 
välja ”rätt” varor eller tjänster för sin privata konsumtion. Men även produktionsleden har 
naturligtvis ansvar, liksom samhället gemensamt i form av politiska beslut som styr produk-
tion och konsumtion i en klimatvänlig riktning, med en hållbar utveckling som övergripande 
mål. Som exempel på det senare kan nämnas ekonomiska styrmedel, som subventioner, avgif-
ter och skatter som bidrar till att stimulera till en hållbar produktion och konsumtion, liksom 
åtgärder som miljömärkning av varor och ökad information och kunskapsspridning riktad till 
konsumenterna. Staten underlättar också för den enskilda individen genom åtgärder inom 
samhällsplanering och infrastruktur. (Skr 2005/2006:107; Prop 2008/09: 162). Naturvårdsver-
ket (2008) konstaterar att om det ska gå att uppnå målet om maximalt 2 graders global tempe-
raturökning, en nivå som FNs klimatpanel IPCC rekommenderat och som är grundläggande 
för internationella och nationella klimatmål, så ställs vi konsumenter inför flera utmaningar. I 
ett globalt perspektiv så har vi i Sverige ett bättre utgångsläge än andra högkonsumerande 
länder, påpekar Naturvårdsverket, när vi står inför uppgiften att minska våra utsläpp från 
drygt 10 ton koldioxidekvivalenter per capita år 2003 till ca 2 ton år 2050, vilket krävs för att 
nå 2-gradersmålet. Teknikförändringar kan stå för en hel del av minskningen, men det krävs 
även förändringar av livsstil och konsumtionsmönster, konstaterar Naturvårdsverket i sin rap-
port (2008). 
 
Att beräkna konsumtionens påverkan på klimatet är förenat med en rad osäkerhetsmoment. 
Produktions- och transportsätt liksom lagar och regler på miljöområdet i varans ursprungs-
land, eller osäkra statistiska uppgifter är faktorer som försvårar bedömningen. En osäkerhets-
faktor är också den så kallade rebound- (eller rekyl-) effekten, vilken innebär att till exempel 
ny teknik gör att hushållen sparar både energi och pengar, men använder pengarna till att köpa 
fler prylar eller till fler eller längre semesterresor (Naturvårdsverket 2008). Det är ett problem 
som Eva Alfredsson uppmärksammar i sin avhandling Green Consumption Energy Use and 
Carbon Dioxide Emission (2002), där hon studerar potentialen i att minska utsläppen av kol-
dioxid genom en övergång till ett ”grönt” konsumtionsmönster hos hushållen med annars 
oförändrad konsumtion av varor och tjänster. Hennes slutsats är att ändrade konsumtions-
mönster mildrar i bästa fall ökningen av koldioxidutsläpp på kort sikt. På en global skala ver-
kar en övergång till grön konsumtion i Sverige och andra välmående länder endast bidra till 
marginella effekter (Alfredsson 2002: 172). Även andra forskare har pekat på strukturella 
förändringar och politisering av frågan om hållbar utveckling och miljö som en bättre och mer 
effektiv metod än att förlita sig på ändrade konsumtionsmönster eller livsstilsförändringar 
(Bradley 2009; Perman 2008).  
 
Att det ändå finns en tilltro till betydelsen av livsstilsförändring för att minska utsläppen av 
växthhusgaser bevisas av en rad lokala projekt som är riktade till hushållen och den enskilda 
individen., med kommuner som initiativtagare eller som medaktör. Exempel på det är projekt 
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som genomförts i Stockholm: Konsumera smartare, i Kristianstad: Klimatbantarna, i Karl-
stad:, MiljöVarDag och i Kalmar: Klimatpiloterna. Andra exempel är de nyligen startade pro-
jekten Klimatidolerna i Växjö, Klimatpiraterna i Borlänge och Falun och KlimatVardag i Re-
gion Skåne. Alla har till syfte att stimulera hushållen till att gå över till en mer miljö- och kli-
matvänlig livsstil.  
 
Klimatpiloterna i Askersund och Laxå kommuner, som denna rapport handlar om, är ytterli-
gare ett projekt av detta slag. Rapporten utgör en redovisning av en intervjustudie som gjordes 
i startskedet av projektet. Syftet med den är att ge en bild av projektdeltagarnas inställning till 
klimatförändringen vid den tidpunkten, och vad de anser om hushållens och individens roll i 
arbetet med att minska utsläppen av växthusgaser. Resultatet av intervjuerna inramas av en 
beskrivning av projektet som sådant, men också av en kort beskrivning av platserna Asker-
sund och Laxå, där projekten genomförs. Arbetet med miljöfrågor i respektive kommun upp-
märksammas också, genom några kommentarer kring kommunernas miljö- och klimatpro-
gram. Resultatet av intervjuerna diskuteras till sist kort med utgångspunkt från liknande pro-
jekt, samt forskning på området beteende- och attitydförändringar kring miljöfrågor.   

2. Klimatpilotprojektet – ursprung, syfte och mål 
Klimatpilotprojektet i Askersund och Laxå är inspirerat av liknande projekt som tidigare ge-
nomförts i på olika platser i landet, men på några punkter skiljer sig detta projekt från de förra 
i det att det tar in livskvalitetsfrågor och har en tydligare koppling till kommunens verksam-
het, enligt projektets information. Nytt är också att man etablerat samarbete med en skolklass 
i varje kommun samt att projektet på ett mer systematiskt sätt avser att använda media för att 
nå ut till invånarna i kommunerna (Projektplan 2009). Projektet finansieras till största delen 
av EUs landsbygdsutvecklingsprojekt LEADER Mellansjölandet samt de båda kommunerna. 
Projektledare och initiativtagare till projektet är Johanna Björklund, verksam som forskare vid 
Centrum för uthålligt lantbruk.. 
 
Projektets övergripande syftet är att öka människor delaktighet i klimatarbetet på lokal nivå, 
hos pilothushållen såväl som alla andra hushåll i kommunerna och regionen. Hushållen och de 
enskilda individerna är dock beroende av sin omgivning och de förutsättningar som skapas av 
kommunen och aktörer på nationell nivå, liksom av företag och organisationer. Ett syfte är 
därför också att identifiera förändringar som måste göras på nationell nivå för att underlätta 
förändringar på lokal nivå. Ett led i detta är att utveckla samverkansformer mellan kommu-
nerna, dess invånare, företag, föreningar och organisationer när det gäller åtgärder för att 
minska klimatpåverkan. Ytterligare ett syfte är att öka kunskapen hos de lokala företagen för 
att motivera dem att klimatanpassa sin produktion. (Projektplan 2009). 
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Projektet startade våren 2009 med rekrytering av hushåll genom annonsering i lokalpress, som 
också publicerade några korta artiklar om projektet. Under sommaren 2009 valdes fem hus-
håll i varje kommun ut av projektledningen. Från början var avsikten att rekrytera sammanlagt 
tolv hushåll men antalet minskades då två skolor också var intresserade av delta i projektet. 
Totalt anmälde nio hushåll intresse att bli klimatpiloter. Av dem valdes åtta pilothushåll ut, 
resterande två hushåll kom till efter att projektledarna kontaktat dem. Valet av pilothushåll 
styrdes av ambitionen att få med ”vanliga” hushåll, det vill säga hushåll som inte redan vid 
start i ovanligt hög utsträckning levde ett miljö- och klimatvänligt liv.  

3. Metod för intervjustudien 
Intervjustudien genomfördes under september månad 2009, innan projektets aktiviteter startat 
på allvar och innan klimatpiloterna presenterats offentligt. Piloterna (som jag i rapporten även 
kallar respondenter) fick ett brev där jag presenterade mig och syftet med intervjustudien. 
Därefter bokades tid på telefon för intervjuerna. Innan intervjurundan hade piloterna träffats 
vid en upptaktsträff i Tivedstorp. Flera av intervjupersonerna refererar till det som sades i 
Tivedstorp, som till exempel betydelsen av småskaliga insatser som ett hushåll eller en indi-
vid kan göra, för att ändra ett globalt skede som klimatförändringen. Det kan göra det svårare 
att bedöma vilken tilltro intervjupersonerna ursprungligen hade till sig själva som aktörer i 
klimatarbetet på ett generellt plan. Det kan också vara så att har man gått med i ett projekt 
som Klimatpiloterna vill man gärna tro att det verkligen har en betydelse. En annan aspekt på 
svaren är att det finns en risk att intervjupersonerna gärna vill svara ”rätt”, och ge en så posi-
tiv bild av sitt klimatengagemang som möjligt, eller ge det som de tror är det förväntade sva-
ret. Jag har dock försökt att uppmuntra respondenterna att säga vad de själva tycker, tror eller 
har som uppfattning, för att undvik att hamna i situationer där ett svar kan uppfattas som rätt 
eller fel i sammanhanget. Det ska också tilläggas att jag inte skiljt på termerna ”miljö” och 
”klimat”. Även om intervjufrågorna ställts med anknytning till klimatförändringen så har ofta 
svaren glidit över på miljöfrågor i en vidare bemärkelse. Det är för övrigt svårt att dra en 
skarp gräns mellan miljö- och klimatfrågor, och jag menar att det i det här sammanhanget inte 
är viktigt att göra den distinktionen. 

Tillvägagångssätt 

Efter att tillsammans med projektledaren övervägt för- och nackdelar med att intervjua alla i 
hushållet tillsammans eller var och en för sig, bestämde vi oss för det senare. Att intervjua 
hela familjen tillsammans kan ge en intressant dynamik, men det kan finnas en risk att en per-
son, till exempel den som är mest engagerad i eller intresserad av miljö- och klimatfrågor do-
minerar, eller att man omedvetet eggar varandra till att ge en överdrivet positiv eller negativ 
bild av hushållets vanor och attityder. Dessutom är några av hushållen enpersonshushåll.  
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Intervjupersonerna har givit sitt samtycke till att intervjuerna spelas in, och informerats om att 
intervjun skrivs ut, men att det enbart är intervjuaren som har tillgång till inspelningen och till 
utskrifterna av intervjuerna. De har också informerats om att personerna och hushållen ano-
nymiseras i rapporten. Det har skett genom att respondenterna givits fiktiva namn i rapporten. 
Intervjuerna har gjorts med alla vuxna medlemmar i hushållen samt med tre ungdomar//barn i 
skolåldern. I det senare fallet intervjuades två yngre personer tillsammans.   
 
Intervjuerna har gjorts med stöd av en intervjumall, en så kallad semistrukturerad intervju. 
Intervjun byggdes upp av fem teman, som i sin tur innehåller delfrågor. Intervjun får då ka-
raktären av ett samtal, där intervjuaren kan ”bocka av” att de områden som skulle tas upp ock-
så berörs i intervjun. Det ger ett större utrymme för den intervjuade att ge uttryck för tankar 
och idéer jämfört med om man använder en fast frågemall, samtidigt som modellen ställer 
krav på intervjuaren att lyssna, ge utrymme och formulera frågorna så att de inte blir ledande. 
Varje intervju har tagit 40-50 minuter, och har i de flesta fall skett i respondentens bostad. Av 
praktiska skäl har dock några intervjuer gjorts på andra platser, som Askersunds hotell, Laxå 
bibliotek, på en arbetsplats i Örebro eller på min arbetsplats vid universitetet. 
 
Frågemallen se bilaga 1. 

4. Kommunerna – hur ser de ut? Näringsliv, befolkning och klimatpolitik 
För att bättre förstå klimatpiloternas, och övriga invånares tankar omkring och inställning till 
klimatfrågan, är det av betydelse att känna till något om den kontext som utgör ramen för de-
ras vardagsliv. Platsen där de bor, och de möjligheter den erbjuder att få service i form av 
kollektivtrafik, skola, barnomsorg, butiker, att kunna delta i fritidsaktiviteter eller få ett jobb, 
är viktig, och något som respondenterna ofta talar om Tätorterna Askersund och Laxå har ett 
begränsat utbud av service, särskilt i Laxå har både antalet jobb, invånare och butiker minskat 
dramatiskt enligt statistik och intervjuerna med klimatpiloterna. Ändå anser de intervjuade att 
det finns det fördelar med att bo där eller i kommunernas mindre tätorter eller på landsbyg-
den, men livet kräver då att man har en eller två bilar i hushållet, och att man är beredd på att 
åka en bit för att komma till sitt arbete eller ta del av service och fritidsaktiviteter. 

Näringsliv 

Sammansättningen av det lokala näringslivet kan ha betydelse för hushållens inställning till 
klimatfrågan och till kommunens klimatarbete på flera sätt. För det första kan tillverkningsin-
dustrin påverka miljön och klimatat negativt, genom utsläpp av miljöfarliga ämnen eller ge-
nom att den genererar transporter av råvaror och färdiga produkter. Detta har dock inte kom-
mit fram i intervjuerna i någon högre grad, istället lyfter flera fram potentialen hos lokala fö-
retag att delta i klimatarbetet. Få känner dock till något tillverkande företag lokaliserat i trak-
ten med miljöprofil. Den typ av verksamheter som nämns som exempel på företag med miljö-
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profil är i regel lokala ekologiska jordbruk, grönsaksodlingar eller djuruppfödning. För det 
andra kan det finnas en intressekonflikt mellan ekonomisk utveckling och lokal klimatpolitik 
– inte minst i kommuner med en stagnerande industri kan det vara känsligt att ställa höga mil-
jö- och klimatkrav på den lokala industrin. En sådan konflikt skulle till exempel kunna uppfat-
tas som ett hinder för att uppfylla projektets mål att Askersund och Laxå kommuner ska ha 
etablerat sig som föregångskommuner när det gäller klimatarbetet nationellt, om industrin är 
känslig för konjunktursvängningar och ändrad efterfrågan. 
 
De båda kommunerna utmärker sig genom att ha en betydligt större andel av tillverkningsin-
dustri och utvinning jämfört med genomsnittet för riket, medan tjänstesektorns andel är avse-
värt mindre (SCB 2009). I Askersunds kommun är gruvföretaget Zinkgruvan Mining, pap-
persbruket Munksjö Aspa bruk samt Skyllbergs bruk de största privata arbetsgivarna, med ca 
300, 200 respektive 80 anställda, siffror som varit stabila de senaste åren. Även i Laxå domi-
nerar tillverkningsindustrin, där Esab med sina ca 500 anställda är störst. Många av Laxås 
industrier är underleverantörer av produkter eller komponenter till annan industri. Detta, samt 
att flera av företagen har en global exportmarknad gör dem känsliga för konjunktursväng-
ningar. Under de senaste tio åren har Laxå förlorat långt över 1 000 arbetstillfällen inom indu-
strin på grund av att produktionen flyttats utomlands eller inom Sverige eller lagts ner (Frans-
son 2009). En artikel i Nerikes Allehanda beskriver situationen på följande sätt: ”Ortens väl-
stånd har i hög grad vilat på ett antal stora industriföretag. I början av 2000-talet fanns 55 pro-
cent av jobben i Laxå inom tillverkningsindustrin. Det har nu minskat till 30 procent, vilket 
fortfarande är klart över rikssnittets 20 procent” (Marander 2009). Utvecklingen går dock i 
vågor, under åren 2004-2008 utvecklades dock näringslivet i Laxå positiv tack vare den då 
kraftiga högkonjunkturen, uppemot 400 nya arbetstillfällen skapades (Fransson 2009).  

Befolkning 

Befolkningsmässigt skiljer sig Laxå och Askersund åt på tre punkter. För det första är idag 
Askersunds kommun befolkningsmässigt dubbelt så stor som Laxå (11 386 respektive 5 871 
invånare 31/12 2008). För det andra har befolkningstalet i Askersund varit stabilt, medan 
Laxå mer än halverat sin befolkningsmängd sedan 1968.   
 

 
Källa: SCBs befolkningsstatistik. 

Figur 1. Befolkningsutveckling i Askersund och Laxå kommuner 1968‐2008. 
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Den tredje punkten är på vilket sätt befolkningen är fördelad i kommunerna. Kort sagt är Lax-
ås befolkning i högre grad koncentrerad till huvudorten i kommunen medan Askersunds be-
folkning i högre utsträckning är fördelad på småorter eller landsbygd. Har detta någon inver-
kan på det lokala klimatarbetet? Med en gles befolkning är det svårare är det att erbjuda alla 
kommuninvånare en god service med kollektivtrafik, barnomsorg, skolor eller system för 
källsortering. Dessutom blir det svårare för livsmedelsbutiker och annan handel och service 
att få en tillräcklig kundkrets för att kunna överleva. Det i sin tur innebär att invånare i mindre 
orter tvingas resa allt längre sträckor, oftast med bil, föra att handla eller utnyttja annan servi-
ce.  
 
I flera av intervjuerna tar respondenterna upp just detta, att det krävs bil för att kunna åka och 
handla, eller delta i fritidsaktivteter av olika slag. Fortfarande finns det mindre livsmedelsbu-
tiker i samhällen som Åsbro och Åmmeberg, men med ett begränsat sortiment. Vill man stor-
handla eller ha mer varor att välja på får man ta sig till Askersund, Hallsberg, Örebro eller till 
köpcentret Marieberg. Tätorten Laxå har drabbats av butiksnedläggningar och servicen har 
försämrats, berättar flera av respondenterna. Det finns relativt bra förbindelser med buss eller 
tåg från Askersund och Laxå för de som pendlar till jobb i Örebro, med kostnader och tidsåt-
gång är negativa faktorer som talar till förmån för bilen. Intervjuerna visar att i allmänhet är 
man medveten om miljöproblematiken med bilpendling, men flexibiliteten med att åka i egen 
bil väger tyngre, särskilt när båda vuxna i familjen kan samåka, eller när man kan passa på att 
handla eller uträtta ärenden på hemvägen. 

Kommunernas klimatpolitik 

Ett syfte med klimatpilotprojektet är att undersöka vilka förändringar som kommunerna måste 
göra för att underlätta för kommuninnevånarna att ställa om till ett mer klimatvänligt vardags-
liv. Därför är det också av intresse att undersöka hur långt de två kommunerna kommit i for-
mulerandet och implementerandet av en miljö- och klimatpolitik. Finns det redan ambitioner 
hos kommunerna att göra olika åtgärder för att stödja innevånare, företag och andra verksam-
heter, privata och offentliga, i deras strävan att bli mer klimatvänliga? Vad skulle invånarna 
kunna önska mera av kommunerna på detta område?  
 
Askersund och Laxå kommuner har en gemensam miljönämnd och miljöförvaltning som an-
svarar för efterlevnaden av lagar och regler som rör miljö, hälsa och livsmedel. Två tjänste-
män, miljömålssamordnaren och klimatsamordnaren, ingår i klimatpilotprojektets ledning. 
Arbetet med att ta fram planer för miljö- och klimatarbete har kommit olika långt i de båda 
kommunerna. I Askersunds kommun är miljömålsarbetet sedan år 2008 under uppbyggnad. 
Där har man valt att prioritera tre av de nationella miljömålen; begränsad klimatpåverkan, 
god bebyggd miljö samt levande sjöar och vattendrag. Arbetet har hittills resulterat i en kli-
matpolicy som fastställdes av kommunfullmäktige i april 2009, där en av de viktigaste miljö-
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frågorna för kommunen är att minska utsläppen av växthusgaser från förbränning av fossila 
bränslen för uppvärmning och transporter. I tre punkter formuleras sedan hur kommunen ska 
arbeta för att realisera en sådan minskning. Två av punkterna riktar sig direkt till kommunens 
egen verksamhet: kommunen ska ta hänsyn till klimatpåverkande faktorer i arbetet med över-
siktsplanen och de kommunägda bolagen ska vara ett föredöme i klimatarbetet. Den tredje 
punkten har som målgrupp andra lokala aktörer än kommunen själv: kommunen ska verka för 
att kommuninvånare, företag och organisationer minskar sin klimatpåverkan (Askersunds 
kommun 2009). 
 
Även i Laxå kommun pågår arbete med att ta fram miljömål med fokus på tre områden: Be-
gränsad klimatpåverkan, god bebyggd miljö samt information och kunskapsförankring (Laxå 
kommun 2009). Kommunen har en klimatpolicy, i stort sett identisk med Askersunds, samt en 
strategi som visar hur man mer konkret ska agera för att nå målen. En undertext till policy- 
och strategidokumentet, anger ramarna; klimatarbetet ska vara ”MILJÖMÄSSIGT MOTIVE-
RAT, TEKNISKT MÖJLIGT, EKONOMISKT RIMLIGT” (Laxå kommun odaterad). I kli-
matstrategin ges en bakgrundsbild som visar att företagens energianvändning svarar för den 
största andelen av de lokala utsläppen av växthusgasen koldioxid (52 %). Hushållens bilresor 
(exklusive genomfartstrafiken på E20) är den näst största källan (32 %). Kommunens energi-
användning inklusive uppvärmning av lokaler och kommunanställdas resor står för endast 3 
% av utsläppen medan den energi som hushållen använder ger upphov till 13 % av utsläppen. 
Det skulle man kunna tolka som att det effektivaste sättet för kommunen att minska de lokala 
utsläppen av koldioxid är att påverka företagen att göra åtgärder. Å andra sidan kan sådana 
åtgärder stå i konflikt med mål för ekonomisk tillväxt, särskilt känsligt i en kommun med 
sviktande arbetsmarknad.  
 
I Laxås strategi förtydligas vad policyns tre punkter (att ta klimathänsyn i översiktsplanen, att 
vara ett föredöme i den egna verksamheten och arbeta för att invånare och verksamma i 
kommunen ska minska sin klimatpåverkan) innebär i kommunen som geografiskt område. I 
korthet handlar den första punkten om utformning av bostäder och lokaler och deras lokalise-
ring i relation till vägar och kommunikationer. Den andra punkten pekar på symbolvärdet av 
det arbete kommunen gör för att minska koldioxidutsläppen i sin egen verksamhet, till exem-
pel från fordon och uppvärmning av lokaler och bostäder. Rådgivning och information till 
allmänhet och företagare om just transporter och uppvärmning är innehållet i den tredje punk-
ten, där skoleleverna särskilt pekas ut som en viktig målgrupp. Det finns även en handlings-
plan (Laxå kommun 2006) med mer specificerade mål och åtgärder för att minska energiför-
brukningen i kommunens verksamheter och hos hushåll och företag, samt att öka andelen 
trafikanter som pendlar med kollektivtrafik eller går eller cyklar till jobb och skola. 
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Av intervjuerna att döma är varken Askersund eller Laxå kommuners klimatstrategier kända 
bland invånarna, å andra sidan får man beakta att den lokala klimatpolitiken under uppbygg-
nad. Det borde i sin tur kunna innebära att det finns utrymme för klimatpiloterna att påverka 
den lokala klimatpolitiken enligt projektets intentioner.  

5. Klimatpiloten – en högst ”normal” person 
Hushållen har det gemensamt att de alla är ”normala” hushåll avseende miljöengagemang. 
Det har varit en förutsättning för att delta i projektet. Men det finns ändå en spännvidd mellan 
de som framstår som tämligen engagerade sedan lång tid tillbaka och de som har ett nyvaknat 
intresse för miljö- och klimatfrågor. Sammansättningen av hushållen ser olika ut, två är enper-
sonshushåll, två hushåll består av två vuxna, medan sex hushåll är familjer med ett eller fler 
hemmaboende barn i olika åldrar. Åtta av familjerna bor i ett hus de äger själva, två hyr sina 
bostäder (belägna utanför de större tätorterna). Tre hushåll bor i tätorten Askersund eller 
Laxå, fyra hushåll i någon av de mindre tätorterna, medan tre hushåll bor på landsbygden. 
Hushållets sammansättning, boendeform och bostadsort kan inverka på möjligheten att ändra 
sitt levnadssätt i en klimatvänlig inriktning, därför är det viktigt att dessa olika hushållstyper 
finns representerade i projektet. Den boendeform som inte finns representerad är hyres- eller 
bostadsrättslägenhet i Laxå eller Askersunds tätort. Alla har börjat övergå till lågenergilampor 
i bostaden, några känner till att de har A-klassade vitvaror, men ingen har gjort ett aktivt val 
av elleverantör för att få så kallad grön el. 
 
En faktor som man kan tänka sig är av betydelse för klimatanpassningen av vardagslivet, men 
där möjligheten att påverka den är beroende av bostadsform, är uppvärmningen. Där visar det 
sig dock att alla hushåll, oavsett om man äger sin bostad eller ej, redan har någon form av 
icke-fossil uppvärmning, antingen som komplement till direktverkande el (t ex luftvärme-
pump eller vedkaminer), eller som den huvudsakliga värmekällan (t ex bergvärme). Några 
påpekar också att de har en låg temperatur inomhus för att hålla nere energiförbrukningen.  
 
Annat som inverkar är klimatpiloternas dagliga resor. I fyra hushåll har en eller samtliga vux-
na sin arbetsplats i anslutning till bostaden (egenföretagare) eller på hemorten, medan en eller 
flera av de vuxna pendlar till jobb eller studier utanför kommunen i fem av hushållen. I två av 
hushållen finns personer som är arbetssökande eller pensionärer, och som inte är beroende av 
att göra dagliga arbetsresor.  

6. Hur och varför blir man klimatpilot? 
Piloterna rekryterades på olika sätt; genom personliga kontakter, lappar på dagis och annonse-
ring. Redan i februari 2009 presenterades projektidén på Nerikes Allehandas lokalsida (Lönn-
Elgstrand 2009), och sedan följde ett antal korta artiklar om projektet, bland annat en med 
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rubriken ”Sista chansen att bli klimatpilot” (Nerikes Allehanda 2009). Projektet presenterades 
också i Askersunds kommuns informationstidning ”Bo i Askersund” och i Laxånytt.. 
 
Fem av hushållen kom i kontakt med projektet via en annons i Nerikes Allehanda, Bo i 
Askersund (bilaga 2), eller lapp från dagis. Tre hushåll blev personligen kontaktade av någon 
som var kopplad till projektet, och som de redan var bekanta med. Två hushåll hade redan 
tidigare hört projektledaren prata om miljöfrågor och om projektet vilket bidrog till att de blev 
inspirerade att anmäla sig när det blev aktuellt. Noteras kan att i tre av hushållen säger män-
nen att det var frun som såg annonsen, tände på idén eller blev kontaktad av projektledaren, i 
ett hushåll är det enbart kvinnan samt barnen som är med i projektet, mannen avstår på grund 
av tidsbrist. I ett hushåll påpekar kvinnan att familjen fick kontakt med projektet via mannen. 
Även om det i flera hushåll, enligt vad som framkommer i intervjuerna, är en person som är 
mer drivande än de övriga medlemmarna, så är, om än i varierande grad, alla i hushållet be-
redda på att delta i projektets aktiviteter. En fråga som ställdes i intervjuerna var ”varför blev 
du klimatpilot?” Nedan följer några svar: 
 

Astrid: Vi  kanske  själva  klarar oss,  fixar, men  jag  gillar  att  inspirera  andra, och påverka  andra 
(skrattar). Jag kommer alltid in på såna här frågor med folk, om sopor. 

Eva: Du gör det? 

Astrid: Ja hela tiden. Jag är  inte rädd för att, hm,  läxa upp folk (skratt),  ja, som man känner. Jag 
vet inte, men jag lyckas alltid komma in på något sån’t där. 

Eva: Är det du som leder in samtalet eller känner andra till ditt intresse? 

Astrid: Jag vet inte, jag leder nog inte in det. Men alltså, det är ju många som är intresserade, det 
är ju inte så märkvärdigt egentligen. Men är man pratar med goda vänner som är dåliga på sån’t 
där, då måste man ju lära dem. 

Eva: Vad brukar du tala om då? 

Astrid: Det är mycket med sopsortering. Det tycker jag folk är så dåliga på. Slöa, eller jag förstår 
inte. Jag blir helt konfunderad hur folk tänker. Jag tycker de borde skärpa sig. Det var en tidnings‐
artikel i förra veckan, de hade kollat i soppåsar i Askersund och Laxå. Och 30 procent av det som 
låg  i soppåsarna, det var sån’t som skulle  lämnas på återvinning. Och 30 andra procent det var 
organiskt material. Men här  i kommunen ska man  ju  lägga det  i soppåsen. Men det  tycker  jag 
också är fel. 

  

Christina: Jag är intresserad av miljö och hur vi tar hand om vår jord. Kände att det var en spän‐
nande utmaning också. Man  tar  tag  lite mer  i sina vanor och ovanor. Allt går ofta på slentrian, 
man tycker man är hyfsat duktig med en del saker, men sedan är man lite bekväm. Man behöver 
spark i baken. 
 
 
Helén: Det känns som om man snurrar runt sig själv, man vill göra något men jag vet inte vad jag 
ska göra för att få mest effekt. Jag kan inte göra allt. Det här kändes som att nu blir det tummen 
på. Hjälp att jobba i rätt riktning, att tänkta på rätt grejer istället för att fokusera på fel grejer. 

Eva: Vad tror du är rätt och fel grejer? 

Helén: Jag vet inte än. Vi har inte kommit så långt. Jag vet inte vad som ger mest effekt av vad jag 
kan ”offra”. Det känns nu som att jag offrar jorden för mina bilresor… 
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Håkan: Det var för att frugan såg en annons eller såg det på internet eller vad det nu var. Bara 
därför. 

               

Ingvar: Jag ställer upp därför att tycker att jag är en normal person som tycker den här frågan är 
oerhört viktig.  Där vill jag gärna bidra. 

                 

Eva: Var du med och fattade beslutet om att familjen skulle bli klimatpiloter? 

Erik: Nej det var jag nog inte, inte så mycket. Jo, vi pratade om ifall vi skulle göra det, Jag var fak‐
tiskt det. Det är en utmaning. När man tittar på vad vi gör på dagarna, vad vi håller på med, så är 
det värt att försöka ändra på de saker som påverkar klimatet negativt. 

 

Martin: Jag har kommit på det efterhand, att jag har ingen aning om vad jag gett mej in på. Mest 
är det att jag vill vara med och få reda på allt. Det är nyfikenheten. Och sen påstår de att man ska 
få det bättre när man gjort det här, och det vill man ju ha. Mindre stress och bättre ekonomi sa 
de. Jag hoppas att vi ska få det. Men man kanske är lurad, vi får väl se. 

 

Vilka är klimatpiloternas argument för att delta i projektet? Även om projektledningen i an-
nonseringen om projektet talar om att piloterna ”kan ligga kvar i hängmattan”, med det menas 
att man genom projektet kan lära sig hur man sparar tid och minskar stressen, så är de flesta 
införstådda med att det krävs vissa personliga insatser. Man kan dela upp motiven för att delta 
i två grupper, dels utåtriktade motiv, vilket innebär att man vill inspirera andra (utanför pro-
jektet) eller tänker på framtida generationers möjlighet att leva i en god miljö. Den andra 
gruppen består av motiv som fokuserar på hushållet eller individen själv, där klimatfrågan 
finns med som en primär eller sekundär drivkraft. Med det menar jag att man vill lära sig leva 
klimatvänligt därför att man är genuint intresserad av klimatfrågan eller vill leva upp till 
andras förväntningar på en i rollen av klimatpilot (klimatfrågan som primär drivkraft). Det 
kan också vara så att förändringarna i livsstil främst görs av ekonomiska skäl, klimatvinsten 
får man ”på köpet” (klimatfrågan blir då en drivkraft). Man skulle också kunna tala om tre 
dimensioner av klimatintresset. En ekologisk dimension tar sig uttryck i att några ser projektet 
som en nödvändig ”spark i baken” för att komma igång och omvandla tankar på klimat och 
miljöfrågor till praktisk handling. Flera nämner att de ser fram mot att lära sig mer om klimat-
frågan, och inte minst för att få tips och råd om klimatsmarta lösningar för hemmet eller för 
att välja ”rätt” varor i affären eller agera klimatriktigt i största allmänhet. Några piloter lyfter 
fram en ekonomisk dimension när de nämner möjligheten att spara pengar som en viktig driv-
kraft för att delta, eller nämner höga kostnader som ett hinder för en mer klimatvänlig livsstil. 
Det finns också en social dimension, som är särskilt tydligt hos de familjer som inte bott så 
länge på orten. De lyfter fram möjligheten att lära känna fler människor och lära sig hur 
kommunen fungerar genom att delta i klimatpilotprojektet. Flera deltagare använder ord som 
”spännande”, ”kul” och ”utmaning” när man beskriver hur man ser på projektet, vilket ger 
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uttryck för en social dimension i att göra något tillsammans med andra. Ytterligare någon ser 
fram mot att minska stressen, och någon nämner som orsak till deltagandet att frun gick med. 
Flera nämner flera olika motiv. 
 
Tabell 1. Motiv för att delta i klimatpilotsprojektet. 
Antal personer som nämnt motivet anges inom parentes om fler än en person. 
 

DIMENSION  UTÅTRIKTADE MOTIV  MOTIV RIKTADE MOT INDIVI‐
DEN/HUSHÅLLET  

Ekologisk  Inspirera andra (2) 
Tänka på kommande genera‐
tioner 
Klimatförändringen motiverar 
ändrat levnadssätt 
Påverka på arbetsplatsen 

Lära sig och familjen mer (9) 
Få ”spark i baken” (2) 
Göra något praktiskt 

Ekonomisk    Spara pengar (2) 

Social  Dela de nya erfarenheterna 
med andra 

Dela gemenskap, lära känna nya 
människor (2) 
Minska stressen (2) 
Spännande utmaning, nyfiken, 
kul (4) 

 

7. Det ideala klimatsmarta vardagslivet  
Vad är det man strävar mot om man vill bli ett klimatsmart hushåll? Respondenterna fick frå-
gan hur deras idealbild av ett klimatsmart eller klimatriktigt vardagsliv ser ut, oberoende av 
hur de själva lever. Några av svaren är av övergripande karaktär; dels handlar de om vilket 
agerande som förväntas eller krävs, som att hela tiden tänka på konsekvenser av ens vardagli-
ga agerande, eller att klimattänkandet ska ske naturligt eller finnas undermedvetet. Någon 
menar att det är att vara ”duktig”, medan en annan menar att det handlar om att hjälpa var-
andra istället för att var och en bara tänker på sitt. En respondent menar att vi troligen kan 
fortsätta leva som vi gör idag men göra det klimatanpassat med hjälp av tekniska lösningar. 
En annan kategori av svar betonar att det är viktigt att kunna fortsätta att leva ett bra liv, att ha 
det bekvämt, att kunna unna sig något extra ibland och känna livsglädje.  
 

Eva: Vad innebär en ”klimatriktig” livsstil? 

 

Astrid: Det är att hela tiden tänka. Man måste bestämma sig tycker jag. För vissa saker. Hur man 

handlar, vad man äter. Man ska tänka efter hela tiden tycker  jag. Bestämma sig. Nu har  jag be‐
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stämt mej för att handla det som går i den här affären fast den är ju väldigt usel egentligen. Men 

om ingen handlar så finns det ju ingen affär där sedan. Man måste tänka lite längre. 

                                                                                       

Erik: Ifall man vill ha riktigt klimatneutralt liv, då ska man, som det ser ut idag, gå tillbaka till me‐

deltiden men det kan man ju inte göra. Så det närmaste man kan komma tror jag, är att försöka 

slänga så lite mat som möjligt, se till att inte använda överflödiga mängder el, stänga av datorer, 

stänga av tv och sån’t där, som är enkla saker att göra. Man  ju också byta ut glödlamporna om 

man känner  för det,  försöka cykla  så mycket  som möjligt även  längre  sträckor.  Jag  tycker  själv 

inte det finns någon bra väg cykelväg till Hallsberg eller Askersund, det är synd. Det är väl mest 

att fortsätta leva som vi gör fast anpassa saker som kan förbättras. Det är en hel del men inte allt. 

Mycket måste ske uppifrån. 

                                                                                      

Fredrik: Det  tror  jag är mycket  större än källsortering. Det  tror  jag är ett undermedvetet… ett 

agerande som alltid finns där som efter ett tag blir helt naturligt i alla möjliga sammanhang.  Hela 

tiden. Jag måste verkligen ta bilen nu. Jaha nu ska jag köpa färg, jag kanske ska köpa den där fär‐

gen istället. Jag kanske ska köpa den ekologiska istället fast den är 10 kr dyrare. Måste jag duscha 

så länge? Det är väl dit man… det är sån’t tänk man behöver nå tror jag. Om jag flyger kanske jag 

ska betala sån där koldioxidskatt eller avgift. 

                                                                                       

Ingvar: Jag tror det handlar om medvetenhet. En bekväm medvetenhet. Människor idag, vi alla, 

jag också, är så bortskämda. Vi tar så mycket för givet. Jag tror man måste ha en medvetenhet 

som ändå kan ge  livet  lite krydda. Det är  inte meningen man ska  lägga sej på en spikmatta nu. 

Man ska  fortfarande kunna  leva ett  liv med bra kvalitet. Men mycket mera medvetet  tänka på 

alla de här delarna. Alltså vilken bil ska jag ha, måste jag använda bilen så mycket, finns det andra 

alternativ. Tänka  i alternativa  termer. Det  tror  jag är det viktigaste. Då gäller det allt  ifrån den 

gröna elen som jag är mycket osäker på att vi har. 

 
Respondenterna räknar också upp enskilda faktorer som de tycker utmärker ett klimatriktigt 
vardagsliv. Faktorerna kan delas upp i tre kategorier: resor, boende och konsumtion, och delas 
in i två olika typer där den ena innebär en förändring av beteendet och den andra typen bygger 
på att kunna göra rätt eller välja rätt med hjälp av kunskap, ny teknik eller bättre utbud av 
varor. 
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Tabell 2. Definition av ett klimatriktigt liv. 

 
RESOR  BOENDE  KONSUMTION 

Ändrat beteende  Ändrat beteende  Konsumera mindre 

Ersätta bilåkning med cykel 
eller åka kollektivt 

Använda mindre energigenom 
att släcka lampor och datorer 
efter användning 

Köpa färre saker 

Göra färre bilresor  Tvätta med full maskin  Köpa begagnat och skänka bort 
saker 

Bränslesnålt körsätt  Källsortera  Äta mindre kött 
  Kompostera  Laga och ta för sig lagom mängd 

mat 
  Odla egna grönsaker  Slänga mindre mat 
  Ej släppa ut farliga ämnen i 

avloppet 
Laga egen mat på bra råvaror 

Ny teknik  Ny teknik  Konsumera rätt 
Köra bränslesnål bil  Välja grön el  Köpa ekologiskt, kravmärkt, 

svanenmärkt, närodlat och sä‐
songsanpassat 

Köra elbil  Byta ut olja mot biobränsle   
  Använda lågenergilampor   
  Bygga energismarta hus   
 
 

8. Hinder för att leva ett klimatriktigtvardagsliv 
Här handlar synpunkterna om vad som utgör hinder för eller gör att det uppfattas som besvär-
ligt att leva klimatriktigt. Ett svar av övergripande karaktär är att det största hindret är väst-
världens värdegrund som bygger på att vi ska konsumera. Å andra sidan kan konsumtionen 
stimulera en teknikutveckling mot mer klimatriktiga produkter, reflekterar några. Tillgången 
till, eller rättare sagt bristen på arbetstillfällen och service på landsbygden är också faktorer 
som tvingar människor att pendla till jobb utanför kommunen, och ta bilen till Askersund, 
Hallsberg eller Örebro för att storhandla eller utnyttja annan service. Flera av respondenterna 
jobbar eller studerar i Örebro, en arbetar i Kumla, en i Motala. För några som bor utanför cen-
tralorterna är bilen det enda alternativet för att ta sig till arbetet. Några skulle kunna ta tåg 
eller buss men tycker att nackdelarna överväger; tåg och buss blir dyrare än att åka bil, och 
även om resan till Örebro går snabbt med tåg eller buss, gör resan med lokalbuss i Örebro att 
restiden ändå blir lång. När man valt att bosätta sig i Askersund eller Laxå eller i någon av de 
mindre orterna, har möjligheten att få ett billigt boende, tillgång till vacker natur för rekrea-
tion, och en trygg miljö för barnen att växa upp i vägt tyngre än besväret och kostnaden för att 
pendla till arbetet eller tvingas ta bilen för att handla. 
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Tabell 3. Hinder för att leva ett klimatriktigt liv. 

 
EKONOMI  TID  BEKVÄMLIGHET  KUNSKAP/INSTÄLLNING 

brist på pengar 
hinder för att in‐
stallera ny teknik i 
hemmet 

tar tid att tänka mer 
på hur man age‐
rar/vad man köper 

svårt bryta vana för att 
släcka lampor och stänga tv 
och datorer 

brist på kunskap om al‐
ternativ 

 tar längre tid att 
cykla eller åka kollek‐
tiv till jobbet 
 

krångligt laga egen mat brist på kunskap gör det 
svårt göra rätt och att 
välja rätt i butiken 

dyrt köpa ekolo‐
giskt odlade livs‐
medel 

vill ej förlora fritid krångligt att källsortera folk tänker inte på att 
leva klimatriktigt 
 

dyrt köpa närodlat tar tid att laga mat  Brist på engagemang 
trots att kunskap finns 

dyrt köpa närodlat tid är bristvara 
 

  

  finns uppfattning om 
att det tar längre tid 
att agera klimatvän‐
ligt 

  

 
 
Flera av argumenten i tabellen är länkade till varandra. Har man dålig kunskap tar det längre 
tid att källsortera eller välja rätt varor i butiken därför att man måste stanna till och fundera. 
Det försvårar också möjligheten att bryta en inarbetad vana. Men det finns också respondenter 
som hävdar att det i första hand finns en uppfattning om att saker tar längre tid att göra på ett 
klimatriktigt sätt, medan de i realiteten inte tar längre tid i anspråk.  

 
Eva: vad tror du är det största hindret för att leva klimatriktigt? 

Arne: Jag tror inte det är många som tänker på det. De har  inte tänket. Jag tror det har mycket 

med tänkandet att göra. De är inte inställda på det här, jag tror det är mer en inställningsfråga. 

 

Helén: Jag tror det är krångligt och tar lång tid. Det är dyrt. Den inställningen har jag själv. Jag vill 

hemskt gärna att den blir förändrad. Det är det jag hoppas på att projektet kan hjälpa mej med. 

Köpa kravmärkt närproducerat kött det är säkert dyrare, plus man måste lära sig göra mat utan 

kött. Man kan kanske välja annat. Odla, det tar en stund, särskilt när man ska hålla bort ogräs. 

Måste skärpa sig, göra saker som … Men det är väl det jag tror man… ekologiska varor är dyrare. 

Måste det vara det? Kan man på något sätt…  jag vill få den synen förändrad. Få bevisat för mej 

att det inte behöver vara så. 

 

Håkan: För oss är det nog priset på sån’t som är Krav och närodlat. Vi försöker ju handla så billigt 

som möjligt så det blir ofta Lidl eller Netto. Man måste ju överleva. 
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Inger: Det tror  jag är att man  inte tänker till. Jag tror  inte det är så svårt om man bara vet vad 

man ska göra. Men det är just det att veta att det här är bättre, det här är sämre. Det är så som 

jag känner det, att jag inte kan. 

 

Janne: Tid. Och att vi utarmar alternativen till tätorterna. Det blir en negativ effekt av att de dör 

av. Folk blir äldre, och de yngre har svårt att stanna kvar då det inte finns några jobb. De tvingas 

att försvinna därifrån. 

 

Elin: Det är roligt att sitta vid datorn, och att kolla på filmer. Folk kan inte låta bli att göra det, det 

är en vana att göra det. Och att ta bilen istället för cykeln. Kanske tycker de att det är jobbigt för 

att det går fortare med bil. 

 

I citaten framkommer att hindren finns både på ett strukturellt plan (fördelningsfrågor och 
konsekvenserna av urbaniseringen) och på ett individuellt plan. Medan flera nämner privat-
ekonomin som det största hindret för att leva klimatriktigt (det är dyrt att köpa ekologiska 
eller närodlade varor, byte till miljöbil kan ske först längre fram när man har råd) så menar 
några att med tanke på dagens höga konsumtionsnivå så borde inte ekonomin vara ett hinder 
för att välja klimatriktiga varor, det är mest fråga om att prioritera vad man vill göra och köpa. 
Där kan kunskap om klimatförändringen, vad som orsakar den, dess konsekvenser och möjli-
ga åtgärder för att förhindra den, vara av betydelse.  

9. Kunskap och information – vilken, hur mycket och varifrån? 
Att ha god kunskap om klimatförändringen borde således påverka ens attityd till klimatfrågan 
och motivera personer att ändra sin livsstil i klimatvänlig riktning, åtminstone om man accep-
terar den dominerande inställningen, att det pågår en av mänsklig verksamhet orsakad upp-
värmning av klimatet. Varifrån får respondenterna kunskap och information om klimatfrågan? 
Söker de upp information eller får de den ”i förbifarten”? Vad tycker de att de behöver mer 
kunskap och information om? Det visar sig att de flesta respondenterna inte reflekterat över 
att det finns olika förklaringar till klimatförändringen, eller att vissa forskare förnekar att det 
överhuvudtaget pågår en uppvärmning av klimatet. Några känner inte alls till den diskussio-
nen. Istället råder en inställning bland piloterna att man (det vill säga forskare och politiker) 
“bestämt sig” för att det pågår en klimatförändring och att man måste göra något åt den. Att 
utöver det behöva ta ställning till andra förklaringar känns mest förvirrande. Det kan till och 
med bli för mycket information, det är lätt att känna sig liten och maktlös inför de stora pro-
blemen. Man inte kan rymma alla faror och risker som finns, samtidigt som det nog är bra att 
bli lite skraj, säger en respondent (Helén). Några reflekterar över vädret och årstiderna, och 
menar att de ser förändringar som de kopplar till klimatförändringen. 
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Calle: Om klimat, man har  ingen kunskap, men däremot tycker  jag att man märker skillnad hur 

klimatet är nu mot förut med vintrarna, varma vintrar, och att vintern inte är från slutet av okto‐

ber till slutet av mars längre, utan den börjar fram i november december och håller på till april. 

Den har förskjutits, det märker man  ju att det… man hade  ju  inte motorvärmaren satt  i  i april,  i 

slutet av mars förut, som man har nu. Det är kallt. Det har man ju funderat på, varför det är så. 

Det har jag funderat mycket på. Varför det inte är någon snö längre. När man var barn, då var det 

alltid snö tyckte man. 

 

Eva: Tycker du att det är lätt eller svårt att ta till sig information om klimatförändringen? 

Lena: Man känner sig så liten när man för höra det där, det känns som att man inte kan göra nå‐

gonting. Man känner sig maktlös, det är svårt att ta till sig informationen. Vad kan jag göra? Man 

vill göra något, med vad? 

 

Eva: Tycker du att du är insatt i klimatfrågan? 

Helén: Nej, det är nog ganska begränsat. Jag tror också det är så att jag blir lite skraj. Det är läs‐

kigt, jag vill inte höra vilka konsekvenser allt har. Jag håller för öronen och jobbar hårt eller försö‐

ker nu gå med i klimatpiloterna. Jag vet att jag måste göra något, men jag vill inte höra vad kon‐

sekvenserna är av mitt sätt att  leva. […] Jag håller för öronen och försöker göra något, men  jag 

förstår också att jag måste lyssna. 

 

Disa: Det är bra om de pratar mer miljö i skolan, när de är unga. Det är bra att de börjar redan på 

dagis och  lär barnen att  inte slänga mat. Det är viktigt för framtiden att börja med de små bar‐

nen. 

 

Eva: Många påpekar att det är viktigt att barn och ungdomar får  lära sig om miljöfrågor och kli‐

mat redan tidigt i skolan. Att barn och ungdomar kan påverka sina föräldrar och andra vuxna. Vad 

säger ni om det? 

Elin: Jag tycker det är bra att man lär sig mycket i skolan och pratar mycket om det. Så man själv 

blir medveten om at miljön blir sämre och att vi kan förbättra det. 

Ebba: Om man säger det, då kanske man cyklar mer och sånt. 

 

Hur mycket kunskap om klimatfrågan anser sig piloterna ha? När de själva fick skatta på en 
skala lite - mittemellan – mycket kunskap visar det sig att kunskapsnivå enligt respondenterna 
själva varierar mellan ”jag har ingen kunskap om klimatet” till att vara ”väl insatt”. Innehållet 
i kunskapen kan förstås vara av olika slag. Vissa är mer insatta i de naturvetenskapliga för-
klaringarna, andra mer intresserade av vad man själv kan göra. Utfallet, som illustreras nedan, 
ger ändå en bild av utgångsläget och tidigare intresse för klimatfrågan: 
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Tabell 4. Självskattad kunskapsnivå om klimatförändringen på en skala från ”lite” till ”mycket” 
kunskap. 

 
Lite  mittemellan               mycket 

 
 IIIII            I        IIIIII                   III       III 

   
Var hämtar man då sin kunskap och information? TV (särskilt dokumentärer och vetenskaps-
program), tidningar och internet (tidningar på Internet) är de vanligaste källorna. Några tid-
skrifter eller veckotidningar nämns, som Ny Teknik, ICA-kuriren och Land, liksom tidskrifter 
om hem och bostad samt Svenska Naturskyddsföreningens (SNF) medlemstidning. Barnen 
och ungdomarna som går i skolan hämtar sin kunskap där, ett par av dem nämner arbeten de 
gjort om just klimatfrågan. Det samma gäller de vuxna studerandena. Någon nämner barnens 
dagis, där man arbetar aktivt med miljöfrågor, som främsta kunskapskälla. 
 
Hur ställer man sig till informationen, är den trovärdig? Ett par respondenter nämner SNF 
som en mer trovärdig källa än andra, bland annat därför att organisationen finns representerad 
lokalt på orten. Att informationen kommer från en källa som man faktiskt kan träffa personli-
gen till skillnad från ett opersonligt forskningsinstitut, som en respondent utrycker saken, ökar 
trovärdigheten. Ett par andra litar på forskningen generellt eller på forskare personen träffat i 
anslutning till sitt arbete. En kommenterar sin tilltro till media med synpunkten att varför 
skulle media ”hitta på” när det handlar om en så viktig sak som klimatförändringen? (Calle). 
 
Om respondenterna själva får önska vilken slags kunskap de vill ha mer av, eller få utöver den 
information som ges idag, så är det främst praktisk information man efterfrågar, hur man 
handgripligen kan gå till väga i vardagen. Man önskar främst konkreta, praktiska råd men 
några ger också uttryck för ett behov av kunskap på ett djupare plan. Där går också åsikterna 
isär om nyttan det man kallar ”skrämselinformation”, som antingen uppfattas som en nyttig 
eller nödvändig ögonöppnare eller som något som får folk att stoppa huvudet i sanden, eller 
känna sig för obetydliga för att kunna göra någon skillnad. För mycket information kan med 
andra ord vara lika problematiskt som för lite information, åtminstone om den har den effek-
ten att man slutar lyssna för att problemen upplevs som allt för stora. 
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Tabell 5. Önskad kunskap och information. 

 

KONKRETA RÅD  ÖVERGRIPANDE INFORMATION 

goda exempel bredare bild av vad som påverkar vad, vilka de 
konkreta hoten är 

sajt på internet där man kan hitta både stora och 
små saker om klimatförändring, källsortering m 
m 

om hur världen förändras om vi fortsätter leva 
som idag 

konkreta praktiska råd hur ska man bäst ändra levnadssätt 

effektiv energianvändning lite skrämsel behövs 

vad som går att göra i hemmet, vad som drar 
mindre el inte mer skrämselpropaganda 

om solenergi 
önskar mer samarbete mellan forskare, mindre 
tävling om vem som kommer först med något 
nytt 

hur man gör installationer  

baskunskaper om hur man klarar sig själv, om att 
odla själv 

 

vad händer med de sopor vi källsorterar   

 

10. Om att samtala med och påverka andra 
Ett motiv för att gå med i projektet var att få tillfälle att lära sig mer om klimatfrågan, och om 
hur man gör i praktiken för att leva på ett klimatriktigt sätt. Några nämnde att de vill inspirera 
eller dela erfarenheter med andra. Är det så att man redan pratar om klimatfrågor med vänner 
och bekanta, med arbetskamrater eller inom familjen över köksbordet? Och vad pratar man 
om i så fall? Frågan är ställd för att få en insikt i till vilken grad miljö- och klimatfrågan är en 
del av det vardagliga samtalet, om det är en aspekt man tar upp när man diskuterar vardags-
problem och familjeangelägenheter. Svaren varierar i ett spann från ”hela tiden” till ”inte 
alls”. Ibland kan det vara så att man har fullt upp med att själv bearbeta ny kunskap eller in-
sikter som man själv fått i samtal med andra och är inte beredd att övertyga andra med ord, 
men kanske genom handling, genom att vara en förebild. 
 

Britt: Jag har alltid tyckt, miljöfanatiker herregud, hur orkar ni. Men här [på dagiset] var det inget 

alternativ. Här komposterar vi. […]Det är ju bara att leva lite mer naturligt. [Det låter som att] jag 

har en helt traumatiserad bild av att jag är miljövän för att jag komposterar. Jag tror inte att det 

är så. Men […] jag har upptäckt att jag kan påverka mitt eget liv. Jag tror inte jag ska kunna rädda 

världen, det är inte så. Men att var medveten, att det blir naturligt att vara medveten kanske gör 

att andra ser att det finns ett annat sätt att leva på också. 
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Fredrik: Ja, men jag kan omöjligen säga åt andra vad de ska göra. Det tänker jag aldrig göra heller. 

Men jag kan ju försöka själv. Och om jag nu skulle vilja säga åt någon annan, då måste jag ju själv 

göra så. Annars är det ju falskt. 

 

Lena: Man håller det nog lite för sig själv i tankarna. Det kommer upp när man sett program på tv 

eller när andra pratar om det ”usch så hemskt det låter”, då tänker man på det. Men sen så för‐

svinner det där, man slår bort tanken. Nu försöker man tänka att det lilla jag kan göra, det är i alla 

fall någonting, och påverkar alla andra runtomkring förhoppningsvis, så man får med folk. 

 

Eva: Har ni pratat om miljöfrågor vardagslivet inom familjen innan ni blev klimatpiloter? 

Calle: Njaee, inte vad jag kan påminna mej faktiskt. Det är klart att man pratat om det, men inte 

så ingående. Eller så har jag glömt det (småskrattar lite). 

 

Lasse: [i samtal om var man kan börja förändringen mot ett klimatvänligare liv] Se bara på källsor‐

tering, det har tagit alldeles för  lång tid att  få  in det. Det ser  jag  fortfarande på  jobbet, sådana 

som slänger plast rakt ner i soptunnan. Man blir ju mer medveten på grund av det här projektet 

också. Jag såg senast idag, jaha, vad gjorde han. Vi har en sortering typ tre meter bort, tänkte jag, 

har du inte sett den? Mjukplast, hårdplast, aluminium, allt finns. Och så slänger han i vanliga sop‐

tunnan. 

Eva: Sa du något till honom? 

Lasse: Nej jag gjorde inte det, men jag kommer säkert att göra det sedan. Men då blir jag kanske 

osams den personen. […] Det handlar om mitt jobb. Jag kan inte göra mej osams med folk. 

Eva: Men det kan ju också vara något positivt? 

Lasse: Absolut, den kan det vara också, men det måste vara rätt tillfälle. Känner  jag personen  i 

fråga skulle jag säkert säga något, men jag visste inte vem det var över huvud taget. Det kan vara 

lite känsligt, någon chef som tycker man är lite för… jag vet inte… 

 
Om man pratar klimatfrågor i familjen är sopsortering det vanligast förekommande ämnet för 
diskussion. Noteras kan att olika personer i samma hushåll kan ha skilda uppfattningar om i 
vilken grad man pratar om klimatfrågor i familjen, en orsak till det kan vara att man har olika 
uppfattning om vad som är klimatfrågor. Därför får skattningen av hur ofta samtalen sker tas 
med en nypa salt. 
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Tabell 6. Samtal inom familjen om klimatfrågor. 
(Antal svar inom parentes. De två ensamhushållen har inte fått denna fråga.) 
 

SAMTAL OM KLIMATFRÅGOR 
MED FAMILJEN  

PRATAR OM (ALTERNATIVT VARFÖR MAN INTE PRATAR 
OM KLIMATFRÅGOR)  

hela tiden, ofta (2) 
allt, särskilt sopsortering 
 

ibland/ ja (3) 
sopsortering, att inte slänga mat, vad man släpper ut i avlop‐
pet, om man har råd att köpa ekologiskt 
 

inte så ofta/inte så mycket (8) 
sopsortering, att inte slänga mat, vad man ska tänka på när 
man handlar mat, innehåll i och kvalitet på mat 
 

nej (1) 
tänker för sig själv efter att sett tv‐program, men slår sedan 
bort tanken därför att det är för hemskt 

 

Det är inte enbart inom familjen som samtalet om klimatfrågan kan förekomma. I umgänget 
med vänner och bekanta eller på jobbet tillsammans med arbets- eller studiekamrater, kan 
klimatfrågan komma upp till diskussion. Två av piloterna arbetar inom transport- och lager-
sektorn, de ger exempel från sina arbetsplatser om hur initiativ har tagits för att minska ener-
giförbrukningen genom att sänka hastigheten, styra belysningen i lagerlokaler med hjälp av 
rörelsesensorer. Det finns dock mycket kvar att göra, till exempel att minska antalet körningar 
med lastbil med småposter, som sådant som beställaren glömt säga till om vid tidigare utkör-
ning.  
 
Ett konsultföretag i IT-branschen är anslutet till projektet Grön IT. Där har Världsnaturfonden 
medverkat vid konferenser. Exempel ges också på hur skogsarbetare pratar om hur deras arbe-
te bidrar till att få skogen att växa bättre, en miljöfråga om man så vill. En pilot utbildar sig 
för att arbeta inom räddningstjänsten, och där är miljöfrågor en viktig del, både när det hand-
lar om att skydda miljön från skadliga ämnen vid släckning av bränder men också när det rör 
sig om risker för ras och skred, som ju kan uppstå som en konsekvens av en klimatförändring. 
De piloter som studerar diskuterar klimatfrågan i samband med olika arbeten på temat miljö- 
och klimat. Dagis är ytterligare en plats där föräldrar, barn och personal pratar om miljö- och 
klimatfrågor. 
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Tabell 7. Samtal om klimatfrågan med andra än familjen. 
 
 
SAMTALAR MED  SAMTALAR OM
Vänner, bekanta  sopsortering, mat, konsekvenser av uppvärmning 

som t ex avsmältning av glaciärer, permafrost 

Arbetskamrater/kollegor, skol/studiekamrater  arbetsrelaterade frågor (transporter, energibe‐
sparing med mera), skolarbeten, att inte slänga 
mat, om kommunens klimatarbete 

Vänner och kollegor inom föreningsliv och orga‐
nisationer 

bilåkning, engångsmaterial, kompostering, an‐
vändning av engångskoppar etc, om klimatpolitik 

 

 

11. Hushållens roll, kommunens roll och förväntningar på  
klimatpilotprojektet  

 

Vad förväntar sig klimatpiloterna att projektet ska leda till för deras egen del och för kommu-
nens? Vilken roll spelar egentligen det hushållen gör i det stora hela? Vilken roll har riksdag 
och regering eller institutioner på den internationella skalan? Det här var svåra frågor för pilo-
terna att svara på av två anledningar. För det första hänvisade piloterna till att de väntar och ser 
vilken ny kunskap och nya idéer de får genom att delta i projektet. Det innebär att frågan blir 
intressant att ställa vid en utvärdering av projektet. Ser man till piloternas motiv till att delta 
och deras önskemål om kunskap och information kan man ändå få en uppfattning om hur de 
önskar att projektet ska påverka deras vardagsliv. Att få mer kunskap om de mest vardagliga 
frågorna dominerar, som hur man sparar energi i hushållet och vad man ska tänka på när man 
köper livsmedel och lagar mat. Av det skulle man kunna dra slutsatsen att det främst kommer 
att synas en förändring på konsumtionsvanorna när det gäller mat och energi. Det finns en 
medvetenhet om att bilresorna är problematiska ur klimatsynpunkt, men det framstår som 
minst lika problematiskt att ändra på resmönstret eller byta till en miljöbil, åtminstone inom 
den närmaste tiden.  
 
För det andra har flera av piloterna svårt att säga något om vad man förväntar sig av kommu-
nen eller andra politiska institutioner på olika nivåer därför att man säger sig ha för dålig kun-
skap om vad kommunen, riksdag och regering har för ansvarsområden inom miljö- och kli-
matområdet. Det hushållen verkar vara säkra på är att kommunen har ansvar för sophantering. 
Piloterna har dock uppfattningen att det är bra för kommunen att synas i miljösammanhang, 
”det räcker inte med Lotta Engberg” säger en av dem om Laxå (Lasse). Det är bra om kommu-
nen kaxar till sig, säger en annan pilot om Askersund, det kan hjälpa till att stärka självkänslan 
i kommunen (Frida). Piloterna hoppas att kommunerna ska lyssna på dem, och agera – kom-
munen med dess verksamheter har här en viktig roll som föredöme. Några respondenter är 
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något mindre entusiastiska, de tror på en mer begränsad effekt, eller ger uttryck för att kom-
munens miljö- och klimatarbete inte varit så engagerat hittills. Dessutom finns det andra mer 
akuta och närliggande problem för kommunerna att arbeta med än klimatförändringen, menar 
några av piloterna. 
 

Eva: Tror du att klimatpilotprojektet påverkar kommunens miljöpolitik på något sätt? 

Håkan: Nej, jag tror att de som är intresserade av det här, de håller redan på. Speciellt på den ni‐

vån, och förhoppningsvis kan det dras med någon form av svanseffekt, hoppas jag. Det är nog den 

mereffekten man kan tänka sej. 

Eva: Vad tänker du på då? 

Håkan: Där har du ju informationen. Det är kanske fortfarande folk som har missat. Alla kanske inte 

tittar så mycket på Internet, eller lyssnar så mycket på P1. De flesta lyssnar kanske på Megapol och 

vad de heter. Plus att de ser att det kanske händer något. Men jag tror fortfarande att kommunen 

kanske biter sig själva  i svansen om de tror att de ska  få med sig folk. Det kan  ju vara så att folk 

tycker det finns andra saker som man måste lösa först. Det kan vara så att det finns en anledning 

till att det är en större utflyttning ur Laxå kommun än ur andra kommuner. Vad gör de för att ta dit 

nya företag och såna saker? Man måste ju börja i rätt ände.  

 

Eva: vad tror du att samhället kan göra? 

Martin: Det är stat och kommun som kan göra mest, det är de som håller i pengarna. 

Eva: Tycker du att inte att man arbetar tillräckligt med klimatfrågan i riksdag och regering? 

Martin: Det gör man nog, man kanske arbetar väldigt mycket med den, men de kommer  inte så 

mycket framåt. Man kommer på saker men kan inte genomföra den, de bara hittar på nya lösning‐

ar och metoder för hur folket ska göra. Men man är inte själva beredda från staten och regeringen 

att gå in och påverka. Det har jag inte märkt, de bara berättar vad andra ska göra. 

Eva: Behöver man skjuta till ekonomiska medel? 

Martin: De kanske  ska  skjuta  till medel  till producenterna eller  subventionera  just  livsmedel och 

sånt. Det enda som händer nu är att  livsmedel och sånt blir dyrare och dyrare. Priserna går upp 

men lönerna följer inte med. Det blir bara dyrare och dyrare att leva. 

 

Britt: [i samtal om utfasningen av glödlampor] Ibland känns det som att det måste vara mer styr‐

ning. Man kan inte räkna med att alla människor tillskansar sig kunskap på egen hand och är intres‐

serade eller överhuvudtaget bryr sig. Så är det när jag uppfostrat mina barn, att nej du kan inte ha 

kjol när det är fem minusgrader. Du ska ha overall. Punkt, Men du får gärna välja vilka mysbrallor 

du vill ha. Det skulle vara samma sak här, Vi kan inte ha det här, men du kan välja mellan det här 

och det här. 

 

Eva: Är detta  [att all service är  lokaliserad  till centralorten Laxå] något du önskar att kommunen 

skulle göra något åt för att underlätta för ett klimatriktigt liv? 

Janne: Ja definitivt. Jag har försökt påverka kommunen under många år. När vi började var det Laxå 
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tätort som gällde. Vi var utrotningshotade[som bodde utanför centralorten] och skulle bara bort. 

Det var bättre att alla bodde i Laxå. Då hade de storhetsvansinne. De trodde att de gick en lysande 

framtid till mötes. Efter några år kom en rapport att Laxå skulle dö sotdöden, då upptäckte de att 

de hade fått glesbygdens problem  in på knuten till och med  i samhället Laxå därför att affärerna 

slog  igen och så vidare. De blev det en annan ton. De  insåg de att de måste samarbeta alla  inom 

kommungränsen. Då kan man  lokalisera ut det offentliga och näringslivet och hålla småskolor vid 

liv. Annars lägger man ner så mycket, det blir negativa spiraler och så får du skjutsa istället. 

 

Eva: vad tror du projektet leder till för kommunens del? 

David: Kanske att det blir förändringar på kommunkontoret, men  inte  i kommunen själv. Jag vet 

inte vad politiken gör med informationen om klimatförändringen. Kommunen kan inte säga till alla 

invånare att du måste vara  klimatsmartare. Det måste  istället bli en atmosfär. Om man ändrar 

tankesätt då är hälften gjort. Man kan  inte tvinga på det på människor, för mycket regler är  inte 

bra. Låt det bli normalt att leva klimatsmart. 

 

Frida: Generellt sett ligger det [ansvaret] hos var och en. Men det är svårt att få var och en att ta 

sitt ansvar för man förstår inte att det är upp till var och en. Det känns som lilla jag, om jag ändrar 

mej, vad spelar det för roll. Men för att det ska få genomslag så tror jag att det handlar om att re‐

geringar och EU t ex behövde gå in och reglera saker och kanske subventionera, göra det enklare 

för bönder som odlar ekologiskt. Nu får väldigt många bidrag för de har det fattigt och svårt, till 

Spanien och Italien går enorma bidrag. Men det skulle kanske vara mer utvalt vilka som får bidra‐

get. Man skulle ställa krav på typen av produktion. Men sedan, det är svårt med ekologiskt också. 

Det finns de som hävdar att det inte alls är miljövänligt. Det är svårt att vara konsument, att vara 

miljövänlig. Man vet inte om man gör rätt val. 

 

 
Klimatpiloterna har också en uppfattning om att de kan påverka andra genom att vara förebil-
der, att de själva är ”normala” familjer är en poäng de gärna lyfter fram, även om gruppen in-
nehåller hushåll som är både mer och mindre erfarna inom miljöområdet. Sopsortering är ett 
kärt ämne för piloterna, och i gruppen finns både hushållet som under flera år noga källsorterat 
sitt hushållsavfall och har en egen kompost och hushållet som tycker det är allt för krävande att 
sortera och frakta det sorterade avfallet till återvinningsstationen, eller att det tar för mycket 
tid. 
 

12. Kommentarer till intervjuresultaten med utgångspunkt från forsk
ning på området 
 
Inom det beteendevetenskapliga forskningsfältet har studier gjorts som ger en bild av männi-
skors attityder kring klimatfrågan och vad som kan bidra till en förändring av attityder och 
beteenden, några refereras nedan. Det finns också större enkätundersökningar som kartlägger 
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attityder till klimatförändringen, ett exempel är Naturvårdsverkets återkommande undersök-
ning. Också inom samhällsvetenskaplig forskning finns exempel på studier av hushållen, deras 
attityder och beteenden i relation till miljöfrågan (t ex Alfredsson 2002, Bradley 2009, Lindén 
2001, Perman 2008).   
 
Naturvårdsverkets undersökning som genomfördes 2008 visar att kännedomen om klimatfrå-
gan är hög bland svenskarna, även om den inte alltid leder till handling. Alla svarande hade 
hört talas om klimatförändringen, och 91 % ansåg sig vara klimatmedvetna. Den flesta, 80 %, 
trodde att de själva kunde göra något för att bromsa klimatförändringen, nästan lika många, 76 
%, kunde tänka sig betala mer för en vara om de visste att producenten av varan arbetade för 
att begränsa klimatförändringen. Lite drygt hälften av de tillfrågande fick ibland dåligt samvete 
för att de gjorde något som påverkade klimatet negativt (Naturvårdsverket 2008a). Utifrån en-
kätresultatet dras i naturvårdsverkets rapport tre generella slutsatser; att svenskarnas beredskap 
att reducera sina utsläpp av växthusgaser har fortsatt öka, men att man vill ha mer information 
om hur man gör, att man är beredd att stödja företag som tar täten i klimatarbetet, men vill ha 
en märkning av klimatvänliga produkter och tjänster, samt att svenskarna tycker att det är 
mycket viktigt att Sverige som nation sätter in åtgärder i för att minska klimatpåverkan (Na-
turvårdsverket 2008a, s. 28). De två första slutsatserna stämmer väl in på klimatpiloternas in-
ställning till klimatfrågan. De är beredda att göra mer men vill få mer konkreta råd, och de är 
också villiga att köpa miljömärkta varor, gärna från lokala producenter, men här spelar dock 
priset en avgörande roll, åtminstone för de flesta av piloterna. Vad gäller det nationella ansva-
ret var klimatpiloterna mer otydliga i sin uppfattning. 
 
I samband med klimatpilotprojektet i Kalmar gjordes en inledande intervjustudie med hushål-
len, som utmynnade i en C-uppsats i sociologi (Sjöblom 2007). Författaren diskuterar fem om-
råden där studien visade intressanta resultat. Det första är de intervjuades negativa attityd till 
konsumtionssamhället. Denna grundas i en medvetenhet om att konsumtionen kan få konse-
kvenser för miljön, och kan tolkas som ett uttryck för en vilja att göra något åt problemet. Det, 
menar Sjöblom, visar att respondenterna upplevde miljöfrågan som ett moraliskt problem. Det-
ta tar sig uttryck i en stark ansvarskänsla, vilket är den andra av Sjöbloms punkter, som är en 
viktig drivkraft för att göra aktiva val i en klimatvänlig riktning. Men, liksom i Askersund-
Laxå-projektet, fanns även hos Kalmarpiloterna en önskan om att politikerna skulle våga fatta 
tuffare beslut, och införa fler ekonomiska styrmedel för att vägleda privatpersonerna. Den tred-
je punkten berör klimatpiloternas natursyn, där Kalmarpiloterna betonar att människan och 
naturen har samma värde, och att människan står i beroendeställning till naturen. För det fjärde 
belyser författaren motiven till att delta som pilot; nyfikenhet, att få en god kunskap och en 
vilja att förändra sitt beteende, motiv som väl överensstämmer med Askersund-Laxå-piloterna. 
Den femte punkten handlar om på vilket sätt och till vilken grad klimatpiloterna miljöanpassat 
sitt vardagsliv i det tidiga stadiet av projektet. Författaren konstaterar dels att deltagarna inte 
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ville framstå som allt för extrema och riskera att bryta sin sociala grupps normer, dels att det 
fanns en idealism bland deltagarna. Också på denna punkt finns vissa gemensamma drag, även 
om Askersund-Laxå-piloterna i det här fallet uppvisar en större bredd, från hushållet som 
medvetet sticker ut genom att klippa gräset med handgräsklippare, källsortera alla sina sopor 
och samtala med andra om miljöfrågor, till den piloten som påtalar att den inte vill tvinga på 
någon annan en annan livsstil. Man kan också påstå att det finns en viss grad av idealism hos 
Askersund-Laxå-piloterna, mer tydlig hos vissa, mindre tydlig hos de som de som sätter den 
privata ekonomi och den egna bekvämligheten i första rummet. 
 
Kritiken mot konsumtionssamhället förenar de båda pilotprojektens deltagare. I Askersund-
Laxå-fallet kan det delvis ha med att göra att frågan om konsumtionens roll i klimatfrågan togs 
upp på den inledande samlingen som piloterna deltog i innan intervjuerna genomfördes, men 
flera piloter berättade att de redan tidigare funderat över sin konsumtion av till exempel prylar 
och kläder. Det har dock främst varit av ekonomiska skäl, ibland kopplat till att man flyttat och 
behövt göra sig av med saker och därmed reflekterat över överflödet av prylar, eller att man 
helt enkelt inte har råd att köpa nytt. De flesta tycks dock börjat eller fortsätter reflektera över 
sin konsumtion, även om det kan kännas svårt när ens köpvanor ifrågasätts. 

På det personliga planet ‐ attityder, kontextuella faktorer, personliga egen‐
skaper och vanor  

Inom den beteendevetenskapliga forskningen ställs frågan vad/vilka faktorer som kan påverka 
individer att ändra sitt beteende till ett mer miljövänligt, till exempel att förbruka mindre ener-
gi i hemmet, sortera sina sopor eller minska eller ändra sin konsumtion i ett vidare perspektiv 
(se t ex Carlsson-Kanyama & Lindén 2007; Lindén et al 2006; Ojala 2008; Ojala & Höijer 
2006). En forskare på detta område, Paul C. Stern (2000), identifierar fyra grupper av faktorer 
eller variabler; attityder, kontextuella faktorer, personliga egenskaper samt vanor eller rutiner, 
som kan användas för att förklara vad livsstilsförändringar grundas på. 
 
 I gruppen attityder inkluderar Stern även normer, övertygelser och värderingar. Med värde-
ringar menas varaktiga synsätt, som är viktiga för utformandet av en individs attityd till exem-
pelvis miljöfrågor, medan normer kan förstås som förväntningar på ens beteende, från samhäl-
let eller från individen själv (Stern 2000, Ojala & Höijer 2006). Det är vanskligt att med ut-
gångspunkt från intervjustudien säga något om klimatpiloternas värderingar, däremot får man 
anse att deltagarna delar övertygelsen att det pågår en klimatförändring och att det är ett pro-
blem, samt att hushållen och individernas livsstil till viss del bidrar till den globala uppvärm-
ningen. Ett förändrat beteende blir en del av problemets lösning. Däremot har piloterna olika 
höga förväntningar på sig själva, från att kunna vara ett föredöme för andra, till att göra vissa 
förändringar i vardagslivet om man tjänar ekonomiskt på det eller det visar sig att man vinner 
tid. Av intervjuerna kan man förstå att hushållen inte upplever att samhällets förväntningar på 
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dem hittills har varit särskilt stora. Det finns möjlighet att källsortera, att resa kollektivt, an-
vända grön el et cetera, men inget tvingar dem till det, och de ekonomiska eller sociala incita-
menten verkar inte vara tillräckliga. Argument från piloterna är att man tvivlar på att den gröna 
elen verkligen är ”grön”, eller att kollektivtrafiken inte är anpassad efter deras behov. I och 
med att piloterna blir ”offentliga personer” ökas förstås trycket på hushållen att visa utåt att de 
kan leva mer klimatvänligt. Det handlar kanske om att våga bryta mot en rådande norm om att 
vara ”lagom” miljöintresserad, och istället våga sticka ut. I pilotprojektet poängteras särskilt att 
piloterna är ”normala” människor och familjer, som nu ska visa att det går att ta till sig ny kun-
skap och omvandla den till nya vanor och en åtminstone delvis ny livsstil. Till viss del handlar 
det också om att frångå den vanliga normen, och lägga grunden till en ny norm, där klimathän-
syn är det ”normala”. 
 
Med kontextuella faktorer avses en rad olika förhållanden som underlättar eller försvårar ett 
miljövänligt beteende. Det kan vara lagar och regler, skatter och avgifter, fysisk planering, 
prissättning på varor och tjänster. Gemensamt är att det till stor del är faktorer som är kopplan-
de till politikskapande och implementering av politiska beslut på olika nivåer och som direkt 
eller indirekt påverkar individens vardagsliv. I intervjuerna kommer synpunkter fram på kol-
lektivtrafik, sophantering, tillgång till kommersiell service, men även tankar om hur staten 
eller kommunen genom till exempel subventioner riktade till producenter kan underlätta för 
mer klimatvänliga val. Ett annat förslag från intervjuerna är att staten genom lagstiftning helt 
enkelt reglerar vilka varor som ur klimatsynpunkt får säljas i butikerna (som med glödlampor-
na som fasas ut ur handeln). 
 
Personliga egenskaper innefattar faktorer som ålder och kön och vilken kunskap man har. 
Forskningen visar att det finns skillnader som beror på just ålder och kön, kvinnor är mer oro-
liga för vad som händer med miljön i framtiden, och har starkare miljövänliga attityder. När 
det gäller beteendet är dock skillnaderna mellan könen små, med undantag för män mellan 16-
29 år, som är mindre ”miljövänliga” i både attityder och beteende (se även Ojala & Höijer 
2006 och Ojala 2008). Den senare slutsatsen stöds av en attitydundersökning där 40 % av 
männen under 29 år svarade att de var ointresserade av att ta del av det som sägs och skrivs om 
klimatförändringen (Naturvårdsverket 2007: 15). Däremot visar Naturvårdsverkets undersök-
ning att kvinnor har ett större engagemang i klimatfrågan både när det gäller attityder och vilja 
att genomföra olika åtgärder. Det man möjligen kan utläsa av intervjuerna i det här fallet är att 
kvinnorna i något högre utsträckning än männen uttrycker oro för framtiden och talar om kli-
matförändringen som ett problem av global omfattning. Man kan också konstatera att det i de 
hushåll som består av flera personer, oftast är kvinnan som tar ansvar för källsorteringen av 
hushållssoporna. I några familjer är det också tydligt att det är kvinnan som tagit initiativet till 
att gå med i projektet, eller blivit kontaktad av en projektledare. Till vilken grad ålder har nå-
gon påverkan på respondenternas attityd till klimatfrågan går inte att utläsa ur intervjumateria-
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let, såväl de som visar starkast engagemang som de som är mest återhållsamma finns bland 
både de yngre och de äldre piloterna. 
 
Vanor och rutiner slutligen, kan vara något positivt, har man väl fått in en rutin behöver man 
inte ägna tankekraft åt den, men det kan även vara något som hindrar oss från att förändra vårt 
beteende i miljövänlig riktning (Ojala & Höijer 2006). Att ändra ett beteende och därmed bryta 
en inarbetad vana som etablerats genom en inre övertygelse, är inte något som låter sig göras 
från en dag till en annan. En sådan förändring sker stegvis i en process med flera faser där oli-
ka hinder övervinns (Biel 1996). Sådana hinder kan vara att vanorna som ska ändras är starkt 
etablerade, att man har negativa föreställningar om de alternativ som står till buds, att man 
saknar kunskap om hur ”hur man gör”, att det finns fysiska hinder eller att man möter oväntade 
negativa konsekvenser av det nya beteendet (Biel 1996). Klimatpiloterna har börjat reflektera 
över sina vanor - i och med att de gått med i projektet har de redan visat att de är villiga att 
ompröva sina etablerade rutiner. Å andra sidan ger de också (med några få undantag) uttryck 
för föreställningar om att det är dyrt och tidskrävande att leva klimatvänligt. Det finns också 
saker som de inte vill ge avkall på, som att då och då få sätta guldkant på tillvaron, även om 
det är i strid mot ”klimatövertygelsen”. Piloterna frågar också uttryckligen efter instruktioner 
om hur de praktiskt ska gå till väga för att leva på ett klimatriktigt sätt. Man kan säga att de nu 
står inför att i tur och ordning pröva, utvärdera och etablera ett nytt beteende (Biel 1996), nå-
got som projektet ska ge dem hjälp och stöd med. Ett sista steg innan det nya beteendet blivit 
etablerat är att utvärdera de nya vanorna, både dess praktiska och ekonomiska konsekvenser. 
Även här bör projektet som sådant ha stor betydelse, då projektledarna till exempel kan hjälpa 
till att utvärdera positiva och negativa konsekvenser av det nya beteendet. 

 
Den vanligaste beskrivningen av relationen mellan attityder och beteende hos en person är att 
ju bättre kunskap man har om ett fenomen, desto troligare är det att man ändrar sin attityd till 
fenomenet och i samband med det ändrar sitt beteende. Processen också kan gå åt andra hållet, 
det vill säga att ett förändrat beteende kan inspirera andra till att ändra sina vanor och att ta till 
sig ny kunskap (Carlsson-Kanyamaa & Lindén 2007: 2164). Intentionerna med klimatpilotpro-
jektet kan tolkas som att projektet i det första steget avser att öka kunskapen hos pilothushål-
len, som sedan kan fungera som förebilder och inspirationskällor för andra. Detta förutsätter 
förstås att pilothushållen visar upp sig och sina nya kunskaper och färdigheter. Det går att följa 
projektet på dess webbplats, där projektledaren refererar vad som pågår i projektet, och där en 
av deltagarna bloggar om sina erfarenheter. Projektet följs också på SVT:s klimatsajt ”STÄLL 
OM” (SVT 2009) där projektet framställs som en tävling mellan Askersund och Laxå kommu-
ner. I projektplanen betonas just betydelsen av att visa upp projektet och de enskilda pilothus-
hållen i media, i vilket inbegrips förutom webbplatsen, även lokalradion, lokal-TV och dags-
press, och det som i projektplanen kallas ”framgångskanaler” som Facebook och YouTube. 
Hittills har projektet synts i lokal tv, radio och lokal dagspress i samband med projektstarten, 
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men en fråga är i hur hög grad projektet kan locka medias och allmänhetens intresse även un-
der en längre period. Det bör också vara intressant att följa upp om piloterna, när de varit ”of-
fentliga personer” under en längre tid samtalar mer med vänner och bekanta, kollegor och 
andra i sin närhet om sitt uppdrag som klimatpiloter, och vilken respons de i så fall får. 

Policyinstrument för förändring 

Vid sidan av förändringsarbetet i hushållen innehåller projektet också åtgärder riktade mot 
kommunen. ”Projektet ska leda till att behovet av strukturella förändringar på denna nivå iden-
tifieras och kommer upp på den politiska agendan” säger projektplanen (2009, s. 3). De två 
kommunerna förväntas dessutom bli förebilder för andra kommuner. Piloternas roll är att rikta 
utmaningar till sin respektive kommun. En styrgrupp bestående av politiker ska i sin tur följa 
projektet. En slutsats man kan dra av intervjuerna är att kunskapen om kommunens roll och 
befogenhet när det gäller miljö- och klimatarbete är varierande. Många har en ganska vag upp-
fattning om vad man kan förvänta sig av kommunen eller, för den delen, av riksdag och reger-
ing när det gäller beslut om åtgärder som hindrar eller stimulerar en klimatvänlig livsstil. Där-
för kan det vara viktigt att utbyta kunskap och erfarenheter inom gruppen om kommunernas 
ansvar och rådighet, liksom om deras hittillsvarande klimatarbete. När det gäller kunskap och 
information är det heller inte kommunen eller nationella myndigheter som är piloternas främs-
ta källan till information, det är istället media av olika slag där informationen är mer lättill-
gängligt. Undantag är barn som går i skolan eller vuxna som utbildar sig eller har barn på da-
gis, som till stor del hämtar sin kunskap om klimatfrågan från dessa institutioner. 
 
Information är dock inte det enda sättet för samhället att påverka människors beteende i en 
miljövänlig riktning, konstaterar sociologen Anna-Lisa Lindén med kollegor (Lindén et al 
2006; Carlsson –Kanyama & Lindén 2007), som också nämner ekonomiska, administrativa 
och fysiska policyinstrument som samhället kan använda. Ekonomiska instrument som skatter, 
subventioner, rabatter etc och administrativa instrument som lagstiftning ger båda snabbare 
och effektivare förändring än information som kräver lång tid för att leda till ändrade vanor. 
Fysiska förbättringar stödjer förändringen genom att underlätta ett miljövänligt beteende. Lin-
dén et al (2007) ger som exempel displayer där hushållen enkelt kan läsa av hushållets energi-
förbrukning, och få en omedelbar återkoppling till sitt förändrade beteende. Även infrastruk-
turåtgärder som ligger inom kommunens verksamhetsområde (som t ex fjärrvärme, cykelvä-
gar, kollektivtrafik) kan räknas som fysiska åtgärder. Hur väl de olika policyinstrumenten tas 
emot av hushållen är i sin tur beroende på en rad olika faktorer som social och etnisk tillhörig-
het, inkomst och storlek, menar Carlsson–Kanyama & Lindén (2007) som drar den slutsatsen i 
samband med en undersökning om hushållens energianvändning. Piloternas intervjusvar pekar 
närmast på att det behövs en kombination av åtgärder och en samverkan mellan aktörer på oli-
ka nivåer och inom olika områden för att skapar förutsättningar som bättre svarar mot hushål-
lens behov för att kunna ställa om vardagslivet i en mer klimatvänlig riktning. 
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13. Klimatpilotprojektet – några sammanfattande reflektioner i sam
band med intervjustudien 
Den globala uppvärmningen är högaktuell som politisk fråga, på nationell och global skala 
pågår diskussion och förhandlingar om utsläppsmängder och åtgärder när Kyotoavtalet når sin 
bortre tidsgräns. I internationellt perspektiv diskuteras klimatfrågan i termer av rättvis fördel-
ning av ansvar och krav på åtgärder mellan industrialiserade länder och utvecklingsländer. En 
fråga man då kan ställa sig är om ansträngningar på hushålls- eller individnivå här i Sverige 
gör någon skillnad i relation till den globala skalan på klimatproblemet? Det finns många ex-
empel på kampanjer som riktats mot den enskilde från myndigheter, organisationer eller me-
dia. Den svenska klimatkampanjen som Naturvårdsverket drev under 2002-2003 är ett exempel 
på detta, Aftonbladets artikelserie Klimathotet under 2006 en annan (se Olausson och Uggla 
2009 och Bergletz et al 2009 om dessa kampanjer). Världsnaturfonden uppmanar oss att bli 
faddrar till isbjörnar, och försäkringsbolaget Folksam har lanserat en shoppingguide på Inter-
net efter att ha granskat företag ur miljöperspektiv- och arbetsvillkor (Folksam 2010). I dags-
pressen får vi lära oss att laga klimatsmart mat. Som enskilda individer uppmanas vi alltså att 
engagera oss i klimatfrågan både på den globala och på den individuella skalan. 
 
Askersund och Laxå kommuners ambition är att verka för att invånarna minskar sin klimatpå-
verkan. Uppvärmning av bostäder och lokaler samt transporter och kommunikation lyfts fram 
som två angelägna områden att arbeta med, en prioritering som görs i många kommuner. Av 
intervjuerna att döma finns mycket kvar att göra, särskilt på kollektivtrafikområdet. Uppvärm-
ningen av bostäderna har de intervjuade hushållen till största delen löst på egen hand, utbygg-
nad av fjärrvärme är annars en åtgärd som många kommuner satsar på som ett effektivt sätt att 
övergå från fossila till förnybara energislag i större skala. Information och rådgivning är det 
som främst efterfrågas av klimatpiloterna, där man kan tänka sig att kommunernas konsument-
rådgivare samt energi- och klimatrådgivare har en uppgift att fylla. Men för att lyckas uppnå 
projektets mål att lyfta kommunernas klimatarbete krävs en ökad dialog och överföring av 
kunskaper, erfarenheter och önskemål mellan invånarna i kommunerna och kommunens politi-
ker och tjänstemän.  
 
Inom den samhällsvetenskapliga forskningen finns en kritik mot att man lägger så stort ansvar 
på individer och hushåll för att uppnå en hållbar utveckling, istället för att göra mer genomgri-
pande och strukturella åtgärder som har ett långsiktigt perspektiv. Kanske kan det växande 
antalet kommuner och regioner som bedriver projekt på hushållsnivå vara ett tecken på att inte 
tillräckligt görs från politiska institutioner som riksdag och regering men kanske också från 
kommunerna inom deras verksamhetsområden, för att inspirera och stödja hushåll och enskilda 
i att skaffa sig nya vanor och rutiner som inte bidrar lika mycket till den ökade växthuseffek-
ten. 
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Slutligen kan man dra slutsatsen att attityd- och livsstilsförändringar troligen är ett nödvändigt 
inslag i arbetet för att hejda den globala uppvärmningen. För det krävs kunskap, både hos den 
”vanliga” individen och konsumenten, men också hos beslutsfattare inom de politiska och 
ekonomiska sfärerna, från den lokala till den globala skalan. För att nå snabbare resultat är 
satsningar på fysisk infrastruktur som underlättar och ekonomiska styrmedel som stimulerar 
till beteendeförändringar viktiga. Projekt som Klimatpiloterna är ett sätt att dra uppmärksam-
het till individens och hushållens roll och visa att livsstilsförändringar är realistiska och kan 
bidra till minskade utsläpp av växthusgaser. Utmaning för denna typ av projekt är att föra vida-
re den insikten och kunskapen till en större skara människor, till företag och till kommunens 
beslutsfattare, vilket är projektets syfte. Hittills finns inga utvärderingar gjorda som visar vilket 
inflytande dessa projekt har i praktiken på den lokala klimatpolitiken och på deltagarnas livs-
stil över en längre tid. Det återstår att göra. 
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Bilaga 1 Intervjuguide 
 
Tema    Delfrågor 
 
1. Hushållet    Hushållets sammansättning 
    Varför ställer du upp som klimatpilot 
    Eventuella reaktioner på att du blivit klimatpilot 

 ”Dagsläget”  ‐ pratar ni om miljö‐ och klimatfrågor i familjen 
 
2. Klimatfrågan i   Vad anser du kännetecknar ett ”klimatriktigt” vardagsliv 
  Vardagslivet    Finns det hinder för att leva på det sättet 
    Något som uppmuntrar7stödjer en sådan livsstil 

Tror du att du kommer att ändra på något i ditt vardagsliv som följd av 
att du blivit klimatpilot 
Om du måste prioritera mellan ekonomi och klimat/miljö 

 
3. Kunskap    Tycker du att du är insatt i frågan om klimatförändringen 
    Var hämtar du kunskap och information om klimatfrågan 
 
4. Hushållet i en större  Vad tror du är det största hotet mot miljön och klimatet 
kontext  Vem eller vilka tycker du borde ha ansvar för att göra åtgärder för att 

hindra en klimatförändring 
  Företagens roll 
  Vad skulle du vilja förändrades i samhället så det blir lättare att leva 

klimatriktigt 
 

5. Förväntningar på  Vad tror du att klimatpilotprojektet leder till för ditt hushåll 
    projektet    Vad tror du att det leder till för kommunen 
 
 
Faktafrågor till  Källsorterar ni 
hushållet    Använder ni lågenergilampor 
    Har ni A‐klassade vitvaror i hushållet 
    Har ni sänkt inomhustemperaturen 
    Har ni själva gjort val av elleverantör för att få s k grön el 
    Vilket färdmedel använder medlemmarna i hushållet för de dagliga 
    resorna     
    Kan ni tänka er att köpa en miljövänligare bil 
    Kan ni tänka er att resa med tåg istället för med flyg på semesterresan 
 
 
 
 
 
 

36 
 



Bilaga 2. Annons publicerad i Bo i Askersund och Laxånytt, i samband med rekryteringen av Klimatpi‐
loter. 
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