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FÖRORD 

Rapporten beskriver det 3-åriga projektet ”VaneVis – Att Skapa Hållbara Vanor i Vardagen”, 

som har finansierats genom Energimyndighetens forskningsprogram ”Design för 

energieffektiv vardag” samt av företaget Habits. Projektet har letts av KTH och skett i 

samverkan mellan KTH, SEI – Stockholm Environment Institute och Habits. Vi tackar 

referensgruppen bestående av Marja Salo, Helsingfors Universitet; Michael Martin, IVL 

Svenska Miljöinstitutet; och Johan Söderblom, WWF, för deras värdefulla synpunkter på 

projektet. Vi tackar också de testpersoner och företag som ställde upp med fallstudier, vilka 

utgjorde forskningens empiriska bas. 
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SAMMANFATTNING 

Konsumtion i svenska hushåll står för drygt 60% av Sveriges konsumtionsbaserade 

klimatutsläpp. Forskningsprojektet VaneVis adresserar problemet med den 

handlingsförlamning som kan uppstå när människor har kunskap om effekten av sina 

beteenden på klimatet men inte vet hur de ska åtgärda bristerna. Projektet visar att företag 

mycket väl kan stödja sina anställda i att minska sina klimatutsläpp från vanor kopplade till 

olika typer av konsumtion. Den slutsatsen drogs när VaneVis studerade hur anställda på två 

olika företag agerade när de genomförde en hållbarhets-kampanj på två månader under 

2021. Projektet visar också att när ett verktyg för att stödja minskning av klimatavtryck ingick i 

ett socialt sammanhang upplevdes det som mer positivt än när det användes av enskilda 

privatpersoner utanför kampanjen.  

Kärnan i kampanjen på företagen var det webbaserade verktyget Habits, som bygger på att 

användare beräknar sina klimatavtryck, minskar sina avtryck genom att anta olika utmaningar 

som ges av verktyget och tävla i lag för att tillsammans uppnå ett uppsatt mål. Tanken var att 

grupper och individer på ett lustfyllt sätt skulle utmana varandra att prova mer hållbara vanor 

jämfört med sina nuvarande. Både före och efter kampanjen fick deltagarna beräkna sina 

klimatavtryck med hjälp av en s k klimatkalkylator. Forskarna analyserade sedan hur mycket 

deltagarna lyckades minska den totala klimatpåverkan. Före respektive kampanj satte 

företagen ett mål för hur stor minskning av utsläpp som siktades på efter avslutad kampanj. 

Målet sattes i förhållande till FN’s klimatmål och till hur många av de anställda på företaget 

som deltog i kampanjen. Båda företag nådde en minskning över det uppsatta målet.  

Minskningen var störst inom kategorin för boende, där deltagare på båda företag minskade 

sina utsläpp signifikant. Skälet till att minskningen var störst inom det område skulle kunna ha 

att göra med att förändringar i vanor kopplade till denna resursanvändning tillhör dem som 

både är enkla att åstadkomma och påverkar CO2-avtrycket avsevärt. Signifikanta skillnader 

fanns också i avtrycken inom kategorin mat där minskat matsvinn och minskning i köttätande 

stod för de största skillnaderna. 

Enkäter och intervjuer visade att kampanjerna ledde till att de flesta deltagare upplevde sig 

själva som mer klimatmedvetna än tidigare. Kampanjen ledde också till att de diskuterade 

klimatfrågor mer med kollegor, vänner och familj. En viktig lärdom från projektet är att alla 

deltagare och användare av verktyget inte har samma utgångsläge när det gäller kunskap om 

och vardagsvanor kring klimatpåverkan. En framtida utveckling av verktyget Habits innefattar 

en nivåanpassning som stödjer användare med redan låga klimatutsläpp till ytterligare 

sänkning. Det finns en risk med att kampanjer av det slag som gjorts i projektet enbart når 

dem som är motiverade att sänka sina klimatavtryck. Framtida forskning bör därför studera 

hur kampanjer och verktyg utformas för att också inkludera de omotiverade. 
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SUMMARY 

Consumption in Swedish households accounts for around 60% of Sweden's consumption-

based climate emissions. The research project HabitWise addresses the problem of 

experienced helplessness that can occur when people have knowledge of the effect of their 

behaviour on the climate but do not know how to act upon the shortcomings. The project 

shows that companies can support their employees in reducing their climate emissions from 

habits linked to different types of consumption. HabitWise, studied how employees at two 

different companies performed when they carried out a sustainability campaign for two 

months in 2021. The project also shows that when a tool to support climate change reduction 

was included in a social context, it was perceived as more positive than when used by 

individuals outside the campaign. 

The core of the company campaigns was the web-based tool Habits, which is based on users 

calculating their climate footprints, reducing their footprints by accepting different challenges 

provided by the tool and competing in teams to achieve the largest reduction. The idea was 

that groups and individuals in a playful way would challenge each other to try more 

sustainable habits compared to their current ones. Both before and after the campaign, the 

participants had to calculate their climate footprint using a so-called climate calculator. The 

researchers, then, analysed how much the participants managed to reduce the total climate 

impact. Before each campaign, the companies set a goal for the reduction in emissions. The 

goal was set in relation to the UN's climate goal and to how many of the company's 

employees participated in the campaign. Both companies achieved a reduction above the set 

target. Participants in both companies significantly reduced their emissions in the housing 

category. The reason why the reduction was greatest in this category could have to do with 

the fact that changes in habits linked to this use of resources belong to those that are both 

easy to achieve and significantly affect the CO2 footprint. Significant differences were also 

found in the footprints of food. Reduced food waste and reduction in eating meat accounted 

for the largest differences. Surveys and interviews showed that the campaigns led to 

participants perceiving themselves as more climate-conscious than before. The campaign also 

led to them discussing climate issues more with colleagues, friends and family. An important 

lesson from the project is that not all participants and users of the tool start off with the same 

knowledge and everyday habits around climate impact. A future development of the Habits 

tool includes a level adjustment that supports users with already low climate emissions for 

further reduction. There is a risk that campaigns of the kind made in the project will only 

reach those who are motivated to lower their climate footprint. Future research should, thus, 

study how campaigns and tools could be designed to also include people who are less 

motivated. 
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INLEDNING 

Syftet med projektet var att utforska hur organisationer kan stödja sina anställda att förändra 

sina vanor till att bli mindre belastande för klimatet. Det adresserar problemet med den 

handlingsförlamning som kan uppstå när människor har kunskap om effekten av sina 

beteenden på klimatet men inte vet hur de ska åtgärda bristerna. Det mänskliga avtrycket på 

klimatet är en av vår tids största utmaningar. Konsumtion i svenska hushåll står för drygt 60% 

av Sveriges konsumtionsbaserade klimatutsläpp (Naturvårdsverket, 2021). Uppdelat på 

klimatpåverkan av olika konsumtionskategorier från en genomsnittlig medborgare i Sverige 

står transporter och livsmedelskonsumtion för 32% respektive 26% av hushållens konsumtion, 

medan påverkan från hushållens boende och energianvändning står för 23%. Konsumtion av 

övriga produkter och tjänster står också för omkring 19% (Naturvårdsverket, 2021). Idag finns 

en mängd olika verktyg som beräknar hushållens klimatavtryck. I Sverige finns t ex 

Klimatkalkylatorn (SEI, WWF), Klimatkontot (IVL), Svalna (Chalmers m fl). Dessa skiljer sig åt 

gällande design och fokus, men gemensamt för de flesta klimatkalkylatorer är att de 

uppmanar användare att svara på frågor om hur mycket de reser med olika transportmedel, 

hur de använder energi i sin bostad och hur de konsumerar mat och annat. Sedan beräknar 

kalkylatorerna användarens klimatavtryck och presenterar detta i diagram och/eller i text. I 

vissa fall föreslår verktygen hur användarna kan utveckla mer hållbara konsumtionsmönster.  

Klimatkalkylatorer är i allmänhet bra på att ge en uppskattning av hur hushållens olika typer 

av konsumtion påverkar klimatet, men de har kritiserats bl a för bristande konsekvens och 

transparens i sina beräkningar (Padgett et al., 2008, Cucek et al., 2012). En översikt av olika 

klimatkalkylatorer drar slutsatsen att dessa verktyg anses ganska bra på  att illustrera 

människors klimatavtryck (Aichholzer et al., 2012). En annan översikt pekar dock på att 

verktygen spelar en begränsad roll för policy-utveckling (Wiedmann & Bartlett, 2010). Den 

mesta forskningen om klimatkalkylatorer har fokuserat på visualisering av data, men det 

saknas studier av verktygens användning och vilken betydelse själva designen har för 

användares lärande och förändring av sina vardagsbeteenden. Det råder också brist på studier 

av hur användningen av verktygen samspelar med den situation de används i.  

Att gestalta data så att vi människor ska förstå är en sak, men att vi dessutom ska bli så pass 

engagerade att vi ska inspireras till att också förändra våra vanor och livsstilar i praktiken och 

på lång sikt är något helt annat. Här kan aspekter som design av budskapet och sättet på hur 

det förmedlas spela avgörande roller för hur motiverad användaren blir för att förändra sitt 

beteende. Det aktuella projektet är inriktat på att utforska hur tjänster som bygger på 

klimatkalkylatorernas beräkningar kan designas samt vilken roll organisationer kan spela för 

att bidra till individers beteendeförändringar genom att ge utrymme för sina anställda att 

engagera sig i hållbara livsstilar. 
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Projektet startade i maj 2019 och avslutas i december 2021. Det har studerat tre huvudsakliga 

forskningsfrågor: 1) Hur kan företag stödja sina anställda att genom användning av 

klimatkalkylatorer förändra sina vanor att bli mindre belastande för klimatet? 2) Hur kan 

beräkningar av klimatavtryck kommuniceras på ett motiverande sätt? 3) Hur kan design spela 

en roll för att motivera individer och anställda på företag att minska sitt klimatutsläpp? I nästa 

avsnitt beskrivs hur dessa frågor har studerats. 

GENOMFÖRANDE  

En viktig grundpelare är projektets tvärvetenskapliga ansats med kompetenser inom 

beteendevetenskap, design, människa-datorinteraktion, miljövetenskap och 

samhällsplanering. En annan grundpelare är samverkan med näringslivet. Projektet har 

genomförts av forskare från KTH och från SEI Stockholm Environment Institute i samverkan 

med småföretaget Habits. Projektet har också samverkat med ytterligare två företag, hos vilka 

fallstudier har genomförts. Från KTH deltog Cecilia Katzeff, Elina Eriksson, Aksel Bjørn-Hansen 

och Björn Hedin. Från SEI deltog Katarina Axelsson och Ariane van den Broek och från Habits 

deltog Håkan Swan och Mattias Twedmark. Den övergripande metodansatsen utgjordes av en 

blandning mellan beteendevetenskaplig metodik, metodik för designforskning, samt metodik 

för mätning av klimatavtryck. Intervjuer, enkäter och workshops användes för att empiriskt 

studera olika användargruppers användning av Habits’ verktyg med samma namn.  

Studie 1 beskrivs i sin helhet i nästa kapitel och i efterföljande kapitel beskrivs studie 2 och 3. 

Innan datainsamling för de tre studierna kunde påbörjas behövde verktyget Habits revideras 

och uppdateras med nya data för beräkning av klimatavtryck. I nästa avsnitt ges en 

sammanfattande beskrivning av verktyget Habits och sedan beskrivs vilka revideringar som 

gjordes inför studierna.  

Verktyget Habits 

De huvudsakliga funktionerna hos verktyget Habits är en s.k.  klimatkalkylator och en del med 

utmaningar som användare kan anta för att minska sina klimatavtryck genom att ändra sina 

vanor.  Klimatkalkylatorn är ett mätinstrument som beräknar avtrycket av konsumtion i 

termer av koldioxidekvivalenter (CO2e).  Det första en användare ombeds att göra efter 

inloggning i Habits är att besvara frågor om sina vanor inom olika konsumtions-kategorier. 

Användarens klimatavtryck räknas sedan ut baserat på hur hen har besvarat frågorna. De olika 

kategorierna är hushåll, mat, resor och övrig konsumtion. Se figur 1 för ett exempel på 

resultat från klimatkalkylatorn. 
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Figur 1: Skärmdump från resultat av en beräkning av klimatpåverkan i Habits 

Habits karaktäriseras också genom sina spelliknande egenskaper. En sådan är att, användarna 

får poäng för att utföra utmaningar. En lista med utmaningar visas i figur 2. Habits 

spelkaraktär speglas också genom att visa topplistor för de deltagarna (figur 2). 

Figur 2: Exempel på utmaningar i Habits inom kategorin Hushåll 
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Figur 3: Exempel på en topplista för Habits 

Revidering verktyget 

För att revidera verktyget och vidareutveckla det genomfördes även design-workshops, en 

analys genom metodik för “användarresa”, ett examensarbete för att revidera verktyget. 

Även studie 1 av privatpersoners användning låg till grund för viss revision av av verktyget 

Habits för att bättre förstå användarnas upplevelse av verktyget. Mot bakgrund av de resultat 

som framkom genom dessa aktiviteter gjordes följande ändringar av verktyget: 1) 

Nulägeskalkylator av fotavtrycket, 2) Ändring av user experience - flödet i verktyget, och 3) 

Språkinställning, möjlighet att byta språk. 

Nulägeskalkylatorn utvecklades baserat på den tidigare kalkylatorn, men mer detaljerad och 

med nya emissionsfaktorer från SEI. En viktig målsättning med att uppdatera 

emissionsfaktorerna och frågestrukturen var att se till att kalkylatorn inte utelämnade viktiga 

konsumtionsområden och att slutresultatet var snarlikt officiell konsumtionsbaserad statistik 

för Sverige. Detta var ett genomgripande arbete av kalkylatorn som beskrivs närmare i Habits 

Method Book (Bilaga 1). Resultatet är en uppdaterad och flexibel kalkylator som är API-

baserad, dvs den kan säljas och användas separat, inbyggd i andra företags hemsida bakom 

deras gränssnitt. 

Projektet innefattade tre separata empiriska studier från vilka olika typer av data samlades in. 

De är: 
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• Studie av privatpersoners användning av verktyget - Studie 1 

• Studie av anställda på ett företag i finanssektorn (Företag 1) - Studie 2 

• Studie av anställda på ett energibolag (Företag 2) - Studie 3 

Vi presenterar först studie 1 i sin helhet. Sedan presenterar vi övergripande metodik och 

upplägg för studierna av företagen. Resultat och slutsatser från varje företagsstudie beskrivs 

separat. Till sist diskuterar vi resultat från hela projektet och pekar framåt på vilka 

forskningsfrågor som behöver belysas särskilt i kommande forskning. 

STUDIE 1 - PRIVATPERSONER 

I detta avsnitt beskrivs den första empiriska studien, som genomfördes på enskilda användare 

som själva hade hittat Habits på Internet. 

Metod - studie 1 

En mindre intervjustudie genomfördes för att studera hur enskilda, befintliga användare av 

verktyget Habits upplevde dess utformning/design samt hur de hade använt verktyget i sin 

vardag. Rekrytering av deltagare till studien gjordes genom att skicka en inbjudan att delta i 

studien via e-post till befintliga användare av Habits som hade loggat in och använt verktyget 

a) under 2020 och b) i samband med en kampanj mellan 2018/2019. Totalt skickades 655 e-

post inklusive påminnelser, som resulterade i 10 deltagare som ville delta i studien.  

Alla 10 deltagarna deltog i semi-strukturerade och ljud-inspelade intervjuer under september 

och oktober 2020. Intervjuerna tog mellan 30–60 minuter och gjordes via telefon eller 

videokonferens. Med hjälp av en intervjuguide ställdes frågor om personlig bakgrund, intresse 

för hållbarhet, användning av Habits, samt deltagarnas syn på att förändra vanor i sin vardag 

med hjälp av digitala verktyg. På slutet av intervjun fick deltagarna se en serie skärmbilder 

från Habits och tillfrågades om sin åsikt eller tankar om Habits’ gränssnitt, och om det var 

något som saknades. På grund av tekniska problem genomförde bara nio utav tio deltagare i 

denna sista aktivitet. Intervjuerna transkriberades och sedan analyserades de med hjälp av 

tematisk analys. De tre forskarna kodade intervjuerna gemensamt. Koderna syntetiserades i 

sin tur till fem olika teman. 

Resultat och slutsatser - studie 1 

I analysen av intervjuerna framkom fem teman: 

• Verktygets roll för att skapa medvetenhet om individens klimatavtryck 

• Kritik mot verktygets sätt att beräkna individens klimatavtryck 



 
 

 
 12 (24)  

• Verktyget inte tillräckligt utmanande för användare som redan är engagerade i hållbarhet 

• Tävling som strategi att motivera användarna 

• Brist på social gemenskap 

Intervjustudien med privatpersoner resulterade i insikter om den målgrupp som söker upp 

och använder den här typen av verktyg på egen hand, hur de använde verktyget samt 

potentiella utmaningar med den nuvarande lösningen. Deltagarna i studien var redan 

medvetna och ganska engagerade i frågor som rör hållbarhet. Ett flertal av deltagarna hade 

redan gjort små och stora förändringar i sina liv, såsom att förändra sina matvanor eller bygga 

ett passivhus med solceller. Vissa av deltagarna kan beskrivas som experter, då de också 

arbetar med hållbarhet i sina jobb. Deltagarna berättade att de hade använt klimatkalkylatorn 

för att beräkna sina utsläpp, men att de i mindre utsträckning hade använt annan 

funktionalitet i verktyget, så som utmaningar. En orsak till att just utmaningar upplevdes som 

mindre relevant var att deltagarna kände sig för avancerade eller hade redan gjort en del 

ändringar i sina liv. Flera deltagare sa att verktyget kanske skulle ha större nytta för folk som 

inte var så insatt i frågan och som inte gjort många förändringar i sina liv redan. Verktyget var 

med andra ord inte anpassad till deras livssituationer och att det fanns behov för ökad individ-

anpassning av verktyget eller svårare utmaningar för att engagera folk över tid och på olika 

platser i deras “omställningsresa”.  

Deltagarna hade olika synpunkter på de olika tävlingsmomenten i Habits . Vissa tyckte att 

tävlingsinslagen var bra och motiverande, samtidigt som andra inte tyckte det gav dem något 

värde. Det var också svårt för en del av deltagarna att förstå hur tävlingen funkade, speciellt 

med hänsyn till den topplista som finns i verktyget, och vad de olika användarna som var med 

på den listan gjorde för att få ett visst antal poäng. Flera deltagare hade synpunkter på vem 

man ville bli jämförd med, tävla mot och i allmänhet interagera med i Habits, där t ex en 

deltagare förklarade att hon hellre ville bli jämförd med bekanta än med främmande 

människor. Detta och fler andra observationer från intervjustudien pekar mot ett mer allmänt 

behov för en starkare social kontext när man använde Habits och att man saknade någon att 

använda verktyget tillsammans med, såsom bland en mindre grupp vänner eller närmaste 

familj. 

Studien finns beskriven i detalj i Bilaga 2. 
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GENOMFÖRANDE STUDIE 2 OCH 3 – FÖRETAG 

Rekrytering av företag för forskningsprojekt gjordes genom att vi kontaktade fyra företag som 

vi ansåg lämpliga. Två blev intresserade av att delta. Projektledaren och vd Habits 

genomförde möten med dessa företag för att kommunicera vidare om företagens deltagande 

och vad detta engagemang skulle innebära. Båda företag tackade ja till att delta.  Företag 1 är 

ett företag i finansbranschen med verksamhet i Sverige och Baltikum (hädanefter kallat 

Företag 1). Företag 2 är ett energiproducerande företag i Sverige (hädanefter kallat Företag 

2).    

Kampanjer och datainsamling från användning av verktyget Habits 

Kampanjerna följde liknande upplägg på de två företagen. Båda varade i 8 veckor. På Företag 

1 startade kampanjen den 15e mars, 2021 och på företag 2 den 19 april, 2021. På Företag 1 

var koncernspråket engelska och därför genomfördes kampanjen och enkätundersökningen 

på engelska, medan språket som användes för Företag 2 var svenska.  

Båda kampanjerna var upplagda och genomfördes på liknande sätt. Före kampanjstart gjordes 

förberedelser genom att rekrytera och dela in deltagarna i grupper (om ca 6 personer). 

Dessutom höll Habits en workshop med representanter för kunden, där företagets 

hållbarhets- och klimatmål bröts ned till konkreta utmaningar för de anställda. Dessa 

utmaningar beskrevs och beräknades sedan av Habits. De lades in i ett bibliotek av 

företagsinterna utmaningar (Totalt ca 60 st). Kampanjen kommunicerades internt av 

företaget, med hjälp från Habits. På startdagen fick samtliga deltagare ett mail med inbjudan 

till kampanjen, samt en länk som för deltagaren direkt till verktyget Habits, där ett konto har 

skapats för deltagaren med rätt grupptillhörighet. Efter att ha satt sitt eget lösenord kunde 

deltagaren starta användningen av verktyget och sin del i kampanjen. Som ett första steg 

ombads deltagaren att göra en nulägesberäkning av sitt klimatavtryck för att få en 

uppskattning av sin årliga klimatpåverkan. Därefter fick deltagarna förslag på 

företagsanpassade utmaningar som de kunde anta. Då hamnade utmaningarna på en “att-

göra” lista tills deltagaren registrerade dem som genomförda. Vid genomförda utmaningar 

fick deltagaren motsvarande poäng och CO2e-besparing tillagda på sitt konto. Samtidigt 

bokfördes poängen i gruppen och i företaget. Därmed gick det att följa status i kampanjen i 

realtid, både på personlig nivå, på gruppnivå, och för företaget. Deltagare kunde också gå in 

bland “generiska” utmaningar och anta dem, samt lägga till dem till sin grupp och “utmana” 

de andra i gruppen att anta utmaningen. Topplistor och statistik finns tillgänglig i web-

verktyget i realtid. Dessutom skickades ett mail ut till alla deltagare i kampanjen varje vecka, 

med en summering av veckans resultat, samt en länk till web-verktyget för att underlätta för 

deltagaren att engagera sig. 
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En veckovis sammanställning av övergripande kampanjstatus skickades från Habits till en 

kontaktperson i företaget.  Kontaktpersonen vidarebefordrade detta mail till deltagarna, ofta 

med lite egna kommentarer och tillägg. Företag 2 skapade också en kampanjsida på 

företagets intranät som användes som företagets huvudsakliga kanal för kommunikationen 

mellan deltagarna och företrädare för kampanjen under kampanjens gång.  

Avslutning kampanj 

De data om deltagarnas livsstilar som samlas in genom verktyget Habits ger en omfattande 

samling data som underlag för vidare forskningsanalyser. Förutom att varje aktivitet som 

registreras och sammanställs inom ramen för kampanjen samlas även följande data in:  

• Personliga data (Kön, ålder, utbildning, antal i hushållet, mm) 

• Boendedata (Boendetyp, storlek, byggår, energiförbrukning, fritidshus, mm) 

• Matvanor (Diet, portionsstorlek, proteinkällor, kolhydratkällor, mm) 

• Resvanor (Pendling, bilresor, tåg & buss, båt och flyg) 

• Konsumtionsbeteende (Sek/antal av olika varukategorier) 

• Antal och typ av utmaningar 

• Poäng och besparing av CO2e 

I samband med kampanjstart och avslut ombads alla deltagare även att besvara webb-

baserade enkäter för att mäta attityder till frågor om miljö och hållbarhet, vad de tyckte om 

kampanjen och deras syn på företagets roll och ansvar i omställningen till ett hållbart 

samhälle. Strax efter kampanjens avslut organiserades en kampanjavslutning där både 

forskargruppen och företaget deltog. Den lades upp som ett webbinarium till vilket 

deltagarna bjöds in och deltagarnas samlade resultat presenterades och individuella insatser 

uppmärksammades. 

Intervjuer med deltagare 

För att följa upp och utvärdera deltagarnas upplevelse av att delta i kampanjerna samt hur de 

har använt verktyget Habits som en del av kampanjerna, genomfördes 16 semi-strukturerade 

intervjuer med medarbetare på de två företagen som deltog, 8 intervjuer på vartdera 

företaget, efter kampanjernas avslut. Deltagare till studien rekryterades genom en inbjudan 

att delta i studien via e-post till slumpmässigt utvalda personer i hög-, medel- och låg-

presterande lag som deltog i kampanjerna. Prestation i det här fallet utgick ifrån antalet 

poäng per person som hade uppnåtts av ett lag (>=300, 100-299 respektive>=100 poäng per 

person för hög-, mellan- och låg-presterande lag).  
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Workshops 

Efter kampanjerna på företagen anordnade projektet 4 workshops, två på vartdera företaget. 

Den första workshopen på båda företagen anordnades med medarbetare, och inbjudan gick 

ut till både dem som varit med i kampanjen och till dem som inte deltagit i kampanjen. Den 

första workshopen var 90 min lång, genomfördes online, och syftade till att låta deltagarna få 

dela med sig kring frågor kring ett mer hållbart vardagsliv och hur företaget kunde spela en 

roll i detta. Den andra workshopen på båda företagen var 60 min lång och riktade sig till 

personer ledande ställning. I den andra workshopen presenterades resultat från den första 

workshopen och deltagarna fick diskutera hur de såg på företagets roll i att stödja sina 

medarbetare till ett mer hållbart vardagsliv. 

RESULTAT STUDIE 2 OCH 3 

Resultat från kampanj på Företag 1 

På Företag 1 registrerade sig 158 personer i Habits verktyget och 137 deltagare genomförde 

minst en utmaning.  

CO2e besparingar Företag 1 

Beräkning av besparingar av CO2e gjordes i kampanjen genom att lägga ihop poäng som 

deltagarna uppnådde i antagna utmaningar. Beräkning av klimatavtryck per utmaning finns 

redovisad i Bilaga 1. Totalt uppmätt besparing i kampanjen var 55 743 kg CO2e vilket var långt 

över uppsatt mål på 22 400 kg. Detta motsvarar 407 kg per aktiv person under kampanjen, 

jämfört med målet 113 kg. Genomsnittligt fotavtryck var 4,2 ton/person.  

Antagna utmaningar Företag 1 

8 191 utmaningar utfördes totalt, varav 4 213 var företagsanpassade utmaningar (fördelat på 

48 olika utmaningar), och 3 978 utmaningar var generella (fördelat på 79 unika utmaningar). 

Det innebär att varje aktiv deltagare utförde i snitt 60 utmaningar, vilket motsvarar en 

utmaning om dagen, 7 dagar i veckan. Detta innebär ett högt engagemang bland de 137 

aktiva deltagarna. 

De flest antagna utmaningarna var inom kategorin mat (1 333 ggr) och på andra plats kom 

utmaningar inom hushållsområdet (864 ggr). Matutmaningar var alltså vanligast. Figur 4 visar 

total besparing per kategori, där kategorin hushåll står för den högsta besparingen med 

transport på andra plats och mat på femte plats. Här syns alltså att påverkan av utmaningarna 

inom mat-området var betydligt mindre än motsvarande för hushåll och transporter. 
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Figur 4: Besparing av CO2e per kategori för Företag 1 

Resultat från kampanj på Företag 2  

På Företag 2 registrerade sig 48 deltagare i Habits verktyget, 45 loggade in igen minst en 

gång. 44 deltagare genomförde minst en utmaning. 

CO2e besparingar Företag 2 

Beräkning av besparingar av CO2e gjordes i kampanjen genom att lägga ihop poäng som 

deltagarna uppnådde i antagna utmaningar. Beräkning av klimatavtryck per utmaning finns 

redovisad i Bilaga 1. Totalt uppmätt besparing i kampanjen var 5 610 kg CO2e vilket var över 

uppsatt mål på 5 500 kg. Detta motsvarar 127 kg per aktiv person under kampanjen, jämfört 

med målet 113 kg. Genomsnittligt fotavtryck var 3,9 ton/person. 

Antagna utmaningar Företag 2 

1 648 utmaningar utfördes totalt, varav 819 var företagsanpassade utmaningar (fördelat på 

46 olika utmaningar), och 829 utmaningar var generella (fördelat på 84 unika utmaningar). 

Det innebär att varje aktiv deltagare utförde i snitt 37 utmaningar, vilket motsvarar fyra 

utmaningar per vecka. Det visar på ett högt engagemang bland de aktiva deltagarna, dock inte 

lika högt som för Företag 1. 

Engagemanget och resultatet var bra för Företag 2 också, dock inte lika högt i snitt som för 

företag 1. Deltagarna ansåg att de var mer klimatmedvetna och de hade ett lägre avtryck vid 

starten. De hade alltså mindre enkla förbättringar kvar att göra, vilket kan förklara skillnaden 

jämfört med företag 1. De mest populära utmaningarna fanns inom kategorierna hushåll och 

mat. Inom hushållskategorin utfördes 329 utmaningar och inom matkategorin 183 

utmaningar. 
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Hushållutmaningar var alltså vanligast, och om man tittar på total besparing per kategori, ser 

vi att hushåll har största besparingen, följt av Transport och Konsumtion (Figur 5). 

Figur 5: Besparing av CO2e per kategori för Företag 2 

Statistiska analyser - Företag 1 och 2 

Klimatkalkyl i Habits 

Enligt deltagarnas registrering av klimatavtryck i början och i slutet av kampanjen skedde 

totalt sett en statistiskt signifikant minskning av CO2e (koldioxidavtrycksekvivalenter) med 

14% eller 684 kg avseende genomsnitt hos de personer som använde klimatkalkylatorn både 

före och efter tävlingen (p=0.02). Stora skillnader fanns dock mellan företagen där Företag 1 

minskade med 8% eller 401 kg CO2e (en minskning som dock inte var statistiskt säkerställd, 

p=0.22) medan Företag 2 minskade med hela 23% eller 1119 kg CO2e (p=0.05).  

Gällande utsläpp kopplade till boende (uppvärmning, elektricitet, varmvatten, fritidshus, 

underhåll), skedde en statistiskt signifikant minskning av utsläppen med 22% eller 125 kg 

CO2e (p=0.02). Av delområdena var minskningen av varmvattenanvändning statistiskt 

signifikant (27%, p<0.05) och en tendens sågs i uppvärmningen (26%, p=0.08).  

Även inom utsläpp kopplade till mat skedde statistiskt signifikanta minskningar av utsläppen 

med i genomsnitt 14% eller 253 kg (p=0.01). Sett till delområdena inom mat stod minskat 

matsvinn för den största statistiskt säkerställda procentuella minskningen (42%, 26 kg, 

p=0.00). Den största statistiskt säkerställda minskningen räknat i kilo stod förändringar i 

proteinkällor för (19%, 160 kg, p=0.00). Det fanns även en tendens till minskning i kategorin 

övrig mat (10%, 19 kg, p=0.09).  
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För området (övrig) konsumtion skedde också statistiskt säkerställda minskningar med i 

genomsnitt 17% eller 177 kg (p=0.03). De delområden där statistiskt säkerställda minskningar 

kunde uppmätas var kläder (29%, 31 kg, p=0.04) samt hälsa (24%, 58 kg, p=0.02). Värt att 

notera är att för samtliga dessa områden (konsumtion totalt, kläder samt hälsa) hade Företag 

2 redan i utgångsläget statistiskt säkerställt lägre utsläppsnivåer. Gällande området 

transporter kunde vi inte uppmäta några statistiskt signifikanta skillnader före och efter 

kampanjen, men eftersom resor troligtvis är den kategori som påverkats mest av Covid-19 

drar vi inga slutsatser från det. 

Upplevelse av kampanj och verktyg 

I enkäten efter avslutad kampanj ställdes frågor om hur deltagarna upplevde kampanjen samt 

hur motiverande olika delar i kampanjen och verktyget upplevdes. I huvudsak var svaren 

positiva till att delta i kampanjen och ganska positiva till verktyget Habits (Tabell 1). Man bör 

dock vara medveten om att det finns en risk att de som svarade på enkät 2 kan ha varit mer 

positiva än de som inte besvarade den. Det är värt att notera att av frågorna som rörde vad 

som motiverade deltagarna hamnar de flesta tävlingsinriktade frågorna längst ner (som att 

tävla mot andra lag, att samla poäng och att se andra deltagares resultat i topplistan) medan 

de som hamnar högst handlar mer om personliga utmaningar och uppföljning (såsom att anta 

utmaningar, ha ett mål med kampanjen och att se sin egen statistik). Resultaten av dessa 

frågor redovisas i Tabell 1. 
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Tabell 1. Frågor ställda efter kampanjens slut om kampanjen och motiverande inslag. Siffrorna 

i tabellen är antal personer som angett respektive svarsalternativ (N=90) samt ett viktat 

medelvärde. 
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Viktning  5 4 3 2 1 
Jag tycke om att delta i kampanjen 4.23 41 32 14 3 0 
Jag tyckte om att använda verktyget Habits 3.74 18 39 26 6 1 
Jag är nöjd med min prestation i kampanjen 3.46 11 41 20 14 4 
Det var viktigt för mig att göra bra ifrån mig i kampanjen 3.71 16 41 27 3 3 
Jag satsade mycket på att delta i kampanjen 3.24 7 32 32 14 5 
Jag tror att kampanjen hjälpte mig att minska min klimatpåverkan 3.87 27 35 19 7 2 
Jag motiverades av…       
… att anta en eller flera utmaningar 4.19 33 45 9 2 1 
… det generella målet för kampanjen (minskning med 5,5 ton CO2e) 3.83 30 30 19 7 4 
… att se min egen statistik under ”Statistik” 3.77 24 35 20 8 3 
… mitt veckovisa mejl från Habits 3.76 18 46 15 8 3 
… att tillhöra ett lag som strävade emot ett gemensamt mål 3.67 22 30 26 10 2 
… att se mina egna resultat i topplistan 3.60 22 30 25 6 7 
… att samla poäng i appen 3.42 13 34 26 12 5 
… att se andra deltagares resultat i topplistan 3.17 17 20 28 11 14 
… att tävla mot andra lag 2.92 8 20 33 15 14 
… att veta att andra såg mina resultat i topplistan 2.88 9 17 35 12 17 

Deltagarna fick före och efter kampanjen även svara på frågan “Ser du dig som 

klimatmedveten”. Där skedde en statistiskt signifikant förbättring (p=0.003). Förändringen 

hade en “effect size” på 0.18, vilken räknas som en liten förändring, men eftersom deltagarna 

redan från början ansåg sig vara väldigt klimatmedvetna (hälften av deltagarna angav den 

högsta nivån) fanns relativt få deltagare som kunde öka nivån på klimatmedvetenhet, och det 

var därför svårt att få en högre effect size. 

Resultat intervjustudie från företagen 

Preliminära resultat från intervjuerna visar att respondenterna uppskattade möjligheten att få 

utforska sina hållbara vardagsvanor med stöd från företaget. Några intervjupersoner lyfte att 

det kanske inte skulle fungera på vilket företag som helst. Om företaget inte hade en 

hållbarhets-profil skulle det uppfattas som hyckleri. Det fanns visst skav i att kampanjen 

genomfördes på arbetstid, och att den var baserad på en webb-app som de anställda kom åt 
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via datorn på jobbet - det ledde till att de ibland glömde att genomföra utmaningar hemma. 

Samtidigt var det flera som uppskattade att de kunde lägga arbetstid på att läsa på om 

hållbara vanor och annan information.  

Det var stor spridning på hur respondenterna upplevt att tillhöra lag, men i de fall där de 

kände de andra i laget sen tidigare, till exempel för att de tillhörde samma avdelning, fanns en 

större chans till engagemang. Men det räckte inte att man tillhörde en avdelning, det verkar 

som att i de fall där man haft en eldsjäl, eller någon som blivit tilldelad rollen som lagkapten, 

hade engagemanget varit större. I det här fallet pekade också många på att det varit 

problematiskt att kampanjen genomfördes under Corona-pandemin, det fanns färre spontana 

tillfällen att föra kampanjen på tal - och det tog emot att boka ett enskilt videomöte för att 

prata om kampanjen. När det gäller utmaningarna som fanns i Habits-verktyget var det flera 

respondenter som upplevde att det kunde vara svårt att hitta utmaningar som de kunde 

utföra. Det gällde specifikt de respondenter som också beskrev ett stort engagemang i 

hållbarhetsfrågor sen tidigare. Detta stämmer också överens med de resultat som kom fram 

ur studien med privatpersoner.  

I intervjuerna kom det också fram att kampanjen och Habits har använts för att prata med 

andra, till exempel familjemedlemmar, andra kollegor och vänner, om hållbarhetsfrågor och 

klimatet. Det respondenterna mest rapporterade kring var att de kunnat föra vidare enkla tips 

och att vara med i ett forskningsprojekt ger något att prata om, som i följande citat: 

“Ja, men då har jag sagt att nu är jag med i ett forskningsprojekt som jag tycker är roligt för att vi ska se hur ... ja, men där 

man får se sin klimatpåverkan, och får på något sätt lite kvitto på hur man lever och beter sig. Och att det ska bli spännande 

att se vad det här ger. Och att ... ja, men så har jag nämnt några av de här utmaningarna och vad man ska göra och så. Och 

så har man ... Ja, ofta blir det att samtalet leder vidare inom samma område.” 

Resultat workshops 

Resultatet från workshopparna visar att det fanns stort engagemang från medarbetarna och 

en del långtgående önskemål om att företaget skulle stödja medarbetarna mer till omställning 

i vardagslivet. Exempel som kom upp under den första workshoppen med medarbetare var 

att de önskade att få mer stöd till att kunna resa hållbart, eller fortsätta att arbeta hemma, 

men också att få stöd till att prata om omställning. Andra önskemål var att det skulle finnas 

seminarier på jobbet som tog upp frågan och också i framtiden ha fler kampanjer som liknade 

Habitskampanjen. Den andra workshopen med anställda i ledningsroller visade att dessa 

uppskattade att höra att medarbetarna hade ett stort intresse, att de flesta förslagen som 

kom från medarbetarna var rimliga att arbeta med, men att det finns begränsningar i relation 

till förmånsbeskattning och arbetsmiljö som kan hindra företagen att fullt ut följa upp de 

förslag medarbetarna gav. 
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DISKUSSION 

I detta kapitel diskuteras projektets tre huvudsakliga syften i tur och ordning. Den 

övergripande frågan för projektet var: Hur kan företag stödja sina anställda att genom 

användning av klimatkalkylatorer förändra sina vanor att bli mindre belastande för klimatet? 

Frågan studerades genom att integrera klimatkalkylatorer i ett lekfullt och socialt 

sammanhang på arbetsplatserna för två olika företag. Verktyget Habits tillhandahöll en 

kalkylator av anställdas klimatavtryck och uppmuntrade dem också till att förändra sina 

klimatavtryck genom att anta utmaningar för att förändra olika beteenden. På varje 

arbetsplats bildades lag för att underlätta strävandet mot ett gemensamt mål. Det skedde en 

kontinuerlig uppföljning via mail och intranät som visade på hur företaget låg till i förhållande 

till sina mål. Via dessa kanaler uppmuntrades också deltagarna att fortsätta sin användning av 

Habits och deltagandet i kampanjen. Stödet från företagen kan därmed beskrivas i olika faser: 

1) Personer i ledningsroller på företaget beslutar att genomföra kampanjen därför att 

klimatfrågan är viktig för företaget; 2) Personer i ledningsroller på företaget visar för sina 

anställda att klimatfrågan är viktig för företaget genom att i olika media  kommunicera att 

kampanjen ska genomföras, att bjuda in till möten med forskargruppen och att rekrytera 

deltagare till kampanjen; 3) Ledning och anställda formulerar mål för hur mycket CO2e 

deltagarna tillsammans ska spara under kampanjen; 4) Personer i ledningsroller deltar själva i 

kampanjen; 5) Påminnelser och uppmuntran att delta skickas till deltagarna från personer i 

ledande positioner under de två månader som kampanjen pågår. Från tidigare forskning vet vi 

att ledningens roll är viktig för att åstadkomma förändringar inom organisationer och detta 

skulle kunna gälla även för förändringar som anställda gör i sitt privatliv. 

Båda företag nådde över de kampanjmål de hade satt upp vid kampanjstart. De minskade 

alltså sina klimatutsläpp mer än vad de hade inriktat sig på. Enligt beräkningar från 

klimatkalkylatorn baserat på registrerade värden från deltagarna skedde en signifikant 

minskning av utsläpp under kampanjen kopplade till boende. Den enskilt största minskningen 

avser användning av varmvatten. En tendens noteras också i minskning av uppvärmning. Vad 

detta beror på kan vi inte säkert avgöra, men vi kan spekulera kring att det har att göra med 

att förändringar i vanor kopplade till denna resursanvändning tillhör dem som dels är enkla 

att åstadkomma samtidigt som påverkar CO2-avtrycket. Liknande resonemang gäller för den 

minskning på 14% som uppmättes i avtrycken inom kategorin mat. Minskat matsvinn och 

minskning i köttätande stod för de största skillnaderna. Detta är aktiviteter som borde vara 

ganska enkla att genomföra samtidigt som de har en relativt stor effekt på utsläppet. 

Att organisera kampanjer av det slaget som gjordes i projektet gav bra genomslag. Företag 1 

involverade 158 anställda, Företag 2 involverade 48 anställda i kampanjen och de hade 

troligen kunnat få med fler. Risken är att de som anmäler sig enbart är de som redan är 
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intresserade och motiverade, medan de som har de högsta klimatavtrycken inte engagerar 

sig. På båda företagen ökade de anställdas upplevda klimatmedvetenhet. På Företag 1 ökade 

den mer än på Företag 2, vilket troligen beror på att den upplevda klimatmedvetenheten var 

högre på Företag 1 redan innan kampanjen startade. 

Spridningseffekten av kampanjer ska inte underskattas. På enkätfrågorna om deltagarna hade 

pratat mer med andra om klimatfrågor svarade över hälften att de hade det (62% resp 

68,5%). Även intervjuerna med anställda efter avslutad kampanj vittnar om de gärna 

diskuterade sina insikter av att skapa nya vanor med personer i sin närhet. Resultat från 

workshopparna på båda företagen visade att anställda har förslag om hur företaget kan stödja 

sina anställda att sänka sina klimatavtryck. Förändringar som föreslås skulle kunna leda till allt 

ifrån förändringar i den fysiska miljön på arbetsplatsen, ändrade resepolicys till 

medarbetarförmåner som innefattar hållbara investeringar. 

Nästa huvudsakliga syfte med projektet var att studera hur beräkningar av klimatavtryck kan 

kommuniceras på ett motiverande sätt. Här kunde vi se att verktyget Habits integrerat i en 

arbetsplatsmiljö och i en social kontext var mer motiverande än dess användning när 

privatpersoner själva letade upp det på internet och använde verktyget enskilt (studie 1 på 

privatpersoner). Deltagarnas upplevelse av kampanjen var i stort sett positiv på båda företag. 

När deltagarna efter avslutad kampanj ombads att skatta påståendet “Jag tyckte om 

kampanjen” genom en siffra mellan 1 och 5, där 1 stod för “nej” och 5 för “absolut”, var 

medeltalet 4,23. Detta tyder på att företags-kampanjer av det slag som genomfördes i 

projektet kan vara ett bra sätt att kommunicera beräkningar av klimatavtryck. De kan också ge 

en motiverande bild av det är möjligt för individer att minska sina klimatavtryck genom att 

förändra sina vanor. Även påståendet “Jag tror att kampanjen hjälpte mig att minska min 

klimatpåverkan” fick ett ganska högt medeltal (3,87), såväl som användningen av verktyget 

Habits (3,74). 

Det tredje övergripande syftet med projektet var att utveckla kunskap om hur design kan 

spela en roll för att motivera individer och anställda på företag att minska sitt klimatutsläpp. 

Medan kampanjen avser inramningen av verktyget Habits användning på de olika 

arbetsplatserna avser vi med design-egenskaperna hos själva verktyget och det beteende som 

uppmuntrades av verktyget. Det är i första hand design av interaktionen med användaren och 

inte den grafiska designen vi avser. Verktyget är i huvudsak designat kring klimatkalkylatorn, 

utmaningarna och tävlingsmomentet inklusive lagindelning, poängsystem och topplistor. Vi 

ser tydligt att de personer som från början hade ett högre klimatavtryck var de som kunde 

minska mest. Dessa personer kunde få stöd i att skapa nya vanor med lägre klimatavtryck än 

de vanor de hade när kampanjerna startade. Designen av Habits hjälpte till genom att föreslå 

olika utmaningar som deltagarna kunde anta. Dessa var enkla att anta, men varierade i 

svårighet att utföra i vardagen.   
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De personer som redan hade vanor med lägre klimatavtryck fick inte lika mycket stöd av 

verktyget. De hade behövt utmaningar som kunde påverka deras beteendemönster i högre 

utsträckning. Om en person redan enbart äter vegansk mat, aldrig flyger eller åker bil behövs 

större insatser för att minska klimatavtrycket. Detta skulle t ex kunna vara att starta en 

verksamhet eller en utbildning som påverkar andra att minska sina klimatavtryck. Illustreras 

med ett exempel från kommentarer i enkäten: 

Ingångsförutsättningen utgick, uppfattades iallafall, som att deltagaren inte hade någon kunskap innan 

eller gjort något. Känns gammalt, ligger efter. T.ex. har jag gjort det mesta redan innan och i introduktionen 

skrev jag att jag är vegetarian men det första tipset, som skulle vara person-anpassat, får jag förslaget att 

minska mitt köttätande. 

Utmaningarna utgör verktygets kärna och hur väl de passar deltagarna är avgörande för 

verktygets framgång. Enligt enkäten efter avslutad kampanj uppskattades utmaningarna och 

deltagarna svarade att de motiverades av utmaningarna. 

En viktig lärdom från projektet är att alla deltagare och användare av verktyget inte har 

samma utgångsläge när det gäller kunskap om och vardagsvanor kring klimatpåverkan. Vissa 

deltagare både i studien av privatpersoner och i studierna på företagen pekade på att de 

redan utförde många av aktiviteterna som utmaningarna uppmanade dem att utföra. De ville 

gärna ha utmaningar för områden där de ytterligare kunde minska sina utsläpp. En framtida 

utveckling av verktyget Habits innefattar en nivåanpassning och design av utmaningar som 

kan stödja användare som redan har ett lågt klimatutsläpp till att sänka det ytterligare. Det 

finns en risk med att kampanjer av det slag som gjorts i projektet enbart når dem som är 

motiverade att sänka sina klimatavtryck. Framtida forskning bör därför studera hur kampanjer 

och verktyg utformas för att också inkludera de omotiverade. 

Begränsningar 

Uppmätta klimatavtryck bygger på deltagarnas självrapportering. För att registrering av 

klimatavtryck i klimatkalkylatorn ska ligga så nära verkliga avtryck som möjligt måste 

användaren kunna göra en så korrekt självuppskattning som möjligt. Att ange vilken typ av 

bostad man har, dess yta, hur många som bor där, typ av uppvärmning och hur stor 

elförbrukningen är ger troligen mer objektiva mått än att uppskatta hur ens luncher och 

middagar är sammansatta eller hur stort matsvinnet är i ens hushåll. Det kan också vara svårt 

att uppskatta hur stor ens konsumtion av andra typer av varor är. En annan felkälla är att det 

kan finnas en snedvridning till att svara på frågor om konsumtion på ett sätt som är socialt 

önskvärt. Det kan alltså finnas en risk i att deltagare underskattar den konsumtion som de vet 

har ett negativt klimatavtryck. Ytterligare en felkälla är att deltagarna kan tröttna på att 

besvara de frågor som ställs för att beräkna deras klimatavtryck och därför besvarar dem 

slarvigt.  
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