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Sammanfattning 

Klimatknuffen är ett verktyg som bidrar till att skapa transparens och dialog mellan 

bostadsrättsföreningar för att se till att fler lönsamma energieffektiviseringsåtgärder 

genomförs. Verktyget utgår från en karta där föreningarna kan registrera sin förening och 

sina fastigheter och visa upp goda exempel på energieffektivisering. Verktyget ger även 

föreningarna möjlighet att visa upp vilka installatörer och entreprenörer de har anlitat, vilket 

blir till viktiga referenser i närområdet för grannarna. Verktyget handlar om att visualisera 

vad som är gjort i liknande fastigheter i närområdet, och har inte fokus på siffror och kWh. 

Det är anpassat efter privatpersoner som på ett enkelt sätt ska kunna se hur man själv kan 

gå vidare i sitt effektiviseringsarbete och med hjälp av vem.  

Goda exempel i närområdet är ett bra sätt att inspirera. Om man sedan även följer upp med 

konkreta tips och råd hur man tar arbetet vidare, samt erbjuder en möjlighet att kontakta 

avsändaren med frågor eller funderingar så sänker vi tröskeln ytterligare och kan se till att 

fler bostadsrättsföreningar energieffektiviserar. Genom att utgå ifrån beteendedesign, 

“nudging”, kan föreningar triggas att genomföra åtgärder som deras grannar redan 

genomfört. Det har tidigare visats att nudging har tydlig påverkan, inte minst genom den 

effekt installationer av solceller har haft. 

Energieffektivisering bidrar till minskade utsläpp och reducerar klimatpåverkan, oavsett 

vilken energi man använder. Det ger ett bättre inomhusklimat och en mer underhållsfri 

fastighet, samtidigt som det höjer värdet på själva fastigheten. Med rådande omvärldsläget 

är det viktigt att poängtera att energieffektivisering även ger ett tryggare Sverige. Den 

säkerhetspolitiska positionen stärks med ett större oberoende. Sist men inte minst så 

innebär det sänkta energipriser för alla. De rekordhöga energipriserna är inte tillfälliga, utan 



 
 

 
 4 (22)  

riskerar att bli varaktiga, energieffektivisering motverkar höjningen och minskar energipriset 

generellt.  

Det finns en stor outnyttjad potential gällande energieffektivisering i bostadsrättsföreningar, 

Klimatknuffen kan hjälpa bostadsrättsföreningar att på bred front genomföra åtgärder för 

energieffektivisering. 

Summary 

Climate Nudge is a tool that contributes to creating transparency and dialogue between 
housing associations to ensure that more profitable energy efficiency measures are 
implemented. The tool is based on a map where the associations can register their 
association and their properties and show good examples of energy efficiency. The tool also 
gives the associations the opportunity to show which companies and contractors they have 
hired, which becomes important references in the immediate area for their neighbours. The 
tool is visualizing what has been done in similar properties in the local area, and does not 
focus on specific numbers and kWh. It is adapted to private individuals who should be able 
to see in a simple way how they can speed up their efficiency work. 

Good examples in the local area are a good way to inspire. If you also give concrete advice 
on how to maintain the good work, as well as offer an opportunity to contact your 
neighbour with questions or concerns, we lower the threshold further and can ensure that 
more housing associations improve in energy efficiency. By starting from behavioral design, 
"nudging", we can trigger associations to implement measures that their neighbors have 
already implemented. It has previously been shown that nudging has a clear impact, not 
least through the effect solar panels installations have had. 

Energy efficiency contributes to reduced emissions and reduces climate impact, regardless of 
which energy is used. It provides a better indoor climate and a more maintenance-free 
property, while also increasing the value of the property itself. With the current global 
situation, it is important to emphasize that energy efficiency also results in a safer Sweden. 
Our security is strengthened the more independent we are. Last but not least, it means 
lower energy prices for everyone. The high energy prices may not be temporary, but is at risk 
of becoming permanent, energy efficiency counteracts the increase and reduces the energy 
price in general. 

There is a large untapped potential regarding energy efficiency in housing associations, The 
platform ‘Climate Nudge’ can help housing associations to implement measures for energy 
efficiency on a larger scale. 
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Bakgrund 

I Sverige används inom bostäder och service 147 TWh energi per år, vilket motsvarar nästan 
40 procent av vår totala energianvändning (Energimyndigheten, 2020). Det finns alltså en 
stor potential för energieffektivisering och samtidigt minskade utsläpp av växthusgaser.  
Energieffektivisering är en av de viktigaste åtgärderna för att snabbt och 
samhällsekonomiskt nå klimatmålet, det skapar också bättre förutsättningar för att bygga ut 
den förnybara energiproduktionen. Energieffektiviserande insatser i byggnader har även en 
stor privatekonomiskt lönsam potential och ännu större samhällsekonomisk potential, det 
kan bespara det svenska samhället 866 miljarder kronor fram till år 2045 (Gråd, E., Ekelin, S 
& Persson, A. 2021)
I Sverige har flera energieffektiviseringsåtgärder genomförts i bostadshus. Utfasningen av 
oljepannor och snabb introduktion av värmepumpar är viktiga exempel tillsammans med 
förbättrade fönster och isolering, samt energisnåla vitvaror. De senaste årens satsningar på 
solceller bidrar även till att försöka nå EU:s energi- och klimatmål (SOU 2018:15). Men 
mycket mer behöver göras, och det finns ett välkänt gap mellan potentiell 
energieffektivisering och vad som uppnås i praktiken (Hirst & Brown, 1990). Detta gap kan 
kallas energieffektivitetsgapet, vilket betyder att människor inte tillräckligt ofta väljer eller 
implementerar energieffektiv teknik, även om det är ekonomiskt lönsamt (Blasch m.fl. 2019; 
Camarasa 2019; Cooremans 2012; Jaffe & Stavins 1994). 

Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar uppger att de inte prioriterar sin tid till 
energieffektivisering eller energitjänster, som skäl till att de inte genomför fler åtgärder. 
Denna information framkom i en omfattande undersökning om energitjänster och vilka 
behov som finns hos kunder, såsom BRFer (Energimyndigheten & EEF 2016-2020). Det 
behövs alltså nya grepp för att göra det enklare för fastighetsägare, och framför allt de 
mindre såsom bostadsrättsföreningar, att genomföra lönsamma 
energieffektiviseringsåtgärder. Det behöver bli enklare att veta vad de ska göra, hur de ska 
genomföra det och framför allt behöver de se att andra genomfört åtgärder med gott 
resultat. Att inspirera varandra och att få en knuff i rätt riktning var en idé som kom från 
erfarenheter i en tidigare förstudie som kallades “Klimathjältarna”. I förstudien tog EEF och 
Fastighetsägarna Stockholm fram fram en mock-up på en karta för fastighetsägare. Syftet var 
att kunna visa upp utförda energiåtgärder och tävla med sina grannar om vilken förening 
som var mest energieffektiv. Detta projekt är en vidareutveckling från den studien och 
plattformen i sagt projekt är utvecklad på basis av mock-upen från Klimathjältarna.

Sociala samspel och nudging 

Teknisk forskning, liksom många av samhällets insatser inom energiområdet, lyfter fram att 
det finns en stor teknisk potential till att minska vår energianvändning och att skapa hållbara 
energisystem. Det som mer sällan pratas om är att energianvändningen och införandet av 
energiåtgärder också påverkas och formas av sociala processer (t.ex. Isaksson & Ellegård 
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2015; Deline 2015), där kommunikation och samverkan mellan människor och grupper av 
människor är betydelsefullt för energieffektiviseringsarbetet (se t.ex. Glad 2012; Gustafsson 
m.fl. 2015; Polk & Knutsson 2008; Isaksson 2014).

Med detta projekt vill vi främja ett förnybart och resurseffektivt energisystem genom att 
sätta särskilt fokus på det sociala samspelet mellan aktörerna i energisystemet. Tidigare 
forskning visar att ett viktigt skäl till att inte mer energieffektiviseringsåtgärder genomförs är 
på grund av att vi inte kommunicerar om det i tillräcklig utsträckning. Energifrågan lyfts inte 
upp på agendan och sprids inte vidare, utan blir en angelägenhet för några få personer. (se 
Isaksson m.fl. 2019) Fler tillvägagångssätt för att synliggöra energieffektiviseringsåtgärder 
och främja samspel mellan aktörer är en nödvändighet för att uppnå en mer utbredd 
omställning i energisystemet som främjar förnybar energi och energieffektivisering. 

Under senare år har uttrycket nudging använts flitigt vid diskussioner om hur människor kan 
etablera mer miljövänliga vanor och rutiner (Lehner m.fl. 2016; Caballero & Ploner 2022). 
Nudging handlar om att aktivt utforma information och valmöjligheter för att på ett subtilt 
sätt styra individer mot att göra ett visst val i en vardaglig situation. Det kan handla om att 
låta ett alternativ vara standardvärde i en flervalssituation, att informera om ”hur andra gör” 
i en viss beslutssituation eller att ge information om vilka konsekvenser ett visst val kommer 
att få (Thaler and Sunstein, 2008). Forskning om och tillämpning av nudging var 
ursprungligen riktad mot konsumenters val men har därefter spridit sig till en rad olika fält (t. 
ex. Momsen & Stoerk 2014; Liebe m.fl. 2018). 

Utgångspunkten med begreppet nudging är att det ska vara enkelt för människor att välja ett 
hållbart alternativ eller agera hållbart. Genom nudging, som kan bestå av information, 
tekniska lösningar etc ges alltså ”en knuff” i en sådan riktning. För att informationen ska 
fungera som ett s.k. ”nudge-verktyg” bör den vara rättfram, förenklad och knyta an direkt till 
människors beslutsprocesser och situation. Av stor vikt är även att ge information vid rätt 
tillfälle, då det passar människor. 

Inom ramen för projektet utgår vi särskilt från idén om att använda sig av sociala normer för 
att ge människor en knuff i rätt riktning. Normen, dvs det tillvägagångssätt som bör följas, 
måste vara synlig för oss och bygga på att vi jämför oss och relaterar till hur andra människor 
gör. Notiser om att ”De flesta gästerna på det här hotellet återanvänder sina handdukar” är 
ett exempel på det. Men det handlar också om att inhämta inspiration från andra. Det finns 
goda exempel inom forskning som visar just på vikten av att kunna inspireras och jämföra sig 
med andra som har genomfört energieffektiviseringsåtgärder. Sådant tillvägagångssätt har 
god potential att sprida kunskap och engagemang (Berry m.fl. 2014).
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Förväntad nytta 

För att ta fasta på dessa insikter och underlätta för fastighetsägare, bostadsrättsföreningar 
och förvaltare att minska sitt energibehov och klimatpåverkan utvecklade 
Energieffektiviseringsföretagen ihop med Fastighetsägarna idén om att ta fram en plattform 
som skall vara enkel och inspirerande, där man kan lära av varandra. Detta designprojekt har 
därför utgått från tidigare kunskap om hur beteendedesign (nudging) kan trigga – och på så 
sätt se till att fastighetsägare genomför åtgärder som andra fastighetsägare, särskilt i 
grannskapet, redan genomfört.

Projektet syftar till att göra det enklare för bostadsrättsföreningar att energieffektivisera 
genom att samla den information som behövs och den inspiration som behövs på en och 
samma plattform. Fler föreningar kommer att genomföra energieffektiviseringsåtgärder på 
grund av plattformen. De kan på ett enkelt sätt kan se människor i sin direkta närhet som 
har genomfört liknande åtgärder på en likvärdig fastighet med goda resultat. På samma 
plattform finns information om olika energieffektiviseringsåtgärder samt tips om 
leverantörer. Detta tror vi sänker tröskeln och ger föreningarna den ”knuffen” som behövs. 
Speciellt då plattformen lanseras i en tid med energikris och ovanligt höga energipriser. 
Projektet fick tidigt namnet “Klimatknuffen” som sedan också blev namnet på plattformen. 

Genomförande  

I detta projekt har vi designat och utvecklat en plattform genom en process där vi 
kontinuerligt stämt av upplägget och innehållet med användare och representanter för olika 
målgrupper, i samråd med UX-designers, beteendevetare och plattformsutvecklare. Flera av 
deltagarna i projektet har dessutom kompetens inom energi- och fastighetsområdet, vilket 
har bidragit till ett riktigt och relevant innehåll i plattformen. I detta avsnitt beskrivs de 
huvsakliga delmomenten i projektet: dialoggruppsträffar och arbetsgruppsmöten, 
designprocessen för verktygsutvecklingen, användartester och fokusgrupper, lansering och 
marknadsföring, samt förvaltning. Dessutom anges vilka som har medverkat i olika grupper i 
projektet. 
Den främsta målgruppen (användare) som har varit i fokus är bostadsrättsföreningar. 

Dialoggrupp och arbetsgrupper  
Från start tillsattes en dialoggrupp som sedan följde med under hela projektet. Gruppen 
inkluderade personer från samtliga berörda målgrupper och hade syftet att förankra och 
komma med idéer under hela utvecklingsprocessen. I gruppen samlade vi människor från 
branschen för att få kommentarer från värdefulla aktörer för att få till en så bra verkshöjd på 
den slutgiltiga produkten som möjligt. I dialoggruppen representerades ett flertal olika 
fastighetsägarorganisationer, nätverk och ett antal företag som jobbar med 
energieffektiviserande tjänster och produkter. Under projektets gång har det kontinuerligt 
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genomförts dialoggruppsmöten för att stämma av arbetet i projektet, presentera och 
diskutera de olika faserna och vägskäl som dykt upp. Deltagarnas åsikter har sedan 
inkorporerats i fortsatt arbete. Deltagare i dialoggruppen var representanter från branschen 
med kunskap om fastighetsägare och bostadsrättsföreningar: Bebo (Beställargrupp Bostad: 
Energimyndighetens nätverk för energieffektiva flerbostadshus), Riksbyggen, 
Fastighetsägarna Stockholm, SBC, Bostadsrätterna. Deltog gjorde även representanter för 
energieffektiviseringsföretag som säljer produkter och tjänster: Electrolux professional och 
Envista. 

I det initiala arbetet tillsattes även en arbetsgrupp som har genomfört såväl strategiskt som 
operativt arbete. Gruppen har haft avstämningar ca varannan vecka, med lite tätare möten 
under perioder då det har behövts. I arbetsgruppen fanns civilingenjörer och energiexperter, 
forskare inom beteendevetenskap och energieffektiv teknik, UX-designers och utvecklare, 
bostadsrättsexperter och kommunikatörer. alla samverkansparter i projektet 
representerade: 

Utöver detta tillsattes även en styrgrupp för att skapa rätt förutsättningar för projektet och 
för att se till att arbetet hela tiden var fokuserat på rätt behov och mål. Styrgruppen har 
genomfört kontinuerliga möten under hela projektets gång och bestod av deltagare från EEF 
(energiexperter), Fastighetsägarna (Bostadsrättsexperter) och RISE (beteendevetenskap och 
utveckling). 

Designprocessen för verktygsutvecklingen 
Plattformsutvecklingen har utgått från grundläggande och väletablerade principer och 
tillvägagångssätt för användarcentrerade designprocesser och interaktionsdesign (Sharp et 
al. 2019). Inspiration har även hämtats från målorienterad design (Cooper et al. 2014). Detta 
har inneburit att tidigt i processen, och kontinuerligt genom hela processen, ha ett tydligt 
fokus på användarna av plattformen, liksom vilka krav som plattformen behöver uppfylla. 
Det har funnits en strävan att inte tappa det övergripande fokuset på syftet med plattformen 
– även om mycket arbete behövts lägga på skapandet av plattformens alla funktionaliteter 
och egenskaper. 

För den aktuella plattformsutvecklingen har utgångspunkten varit att använda aspekter 
relaterade till begreppet nudging och idén om sociala normer. Den centrala tanken har varit 
att plattformen ska uppmuntra till att fastighetsägare kan inspirera och bli inspirerad av 
andra fastighetsägare som genomfört energieffektiviseringsåtgärder. Att inspirera varandra 
och att få en knuff i rätt riktning var en idé som kom från erfarenheter i en tidigare 
pilotstudie som kallades “Klimathjältarna” som utfördes i samverkan mellan EEF och 
Fastighetsägarna under 2019/2020 samt EEFs kundundersökning med potentiella användare 
(Energimyndigheten & EEF 2016-2020). En grundtanke inom nudging, såväl som för 
interaktionsdesign, är att det ska vara ”lätt att göra rätt”. Därför har övergripande 
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målsättningar i designen av plattformen varit att den ska vara lätt att lära sig förstå och 
använda, tillåtande vid användning och misstag och ställa låga krav på förkunskaper, 
inlärning/utantillkunskap och ansträngning/engagemang (Tidwell et al. 2020; Nielsen 1994, 
2020). Vikten av enkelhet förstärks även av insikten att användarna har olika förkunskap om 
energianvändning i fastigheter, liksom att åtaganden inom bostadsrättsföreningar vanligtvis 
bedrivs på människors fritid, vilket oftast innebär att människors tid är begränsad. Med 
avstamp i sociala normer och för att väcka intresse för de energieffektiviseringsåtgärder som 
grannfastigheter har utfört var ytterligare ett krav att en karta skulle ha en central funktion i 
plattformen, där utförda åtgärder finns markerade och lätt hittas i närområdet. Inte sällan 
består ett grannskap av liknande byggnation från en viss tidsperiod och därför kan åtgärder 
vara relevanta för flera fastigheter i ett visst område. 

Genom hela plattformsutvecklingen har olika stadier av plattformen och 
användarupplevelser utvärderats med formella och informella användartester (beskrivs mer 
nedan), vilka har varit del av en iterativ designprocess med cykler av design-test-åtgärd-
omdesign för att implementera relevant feedback och åtgärda problem. Användarbehov och 
-synpunkter har samlats in genom både ställföreträdare för användargrupper – såsom 
dialoggruppen, styrgruppen, arbetsgruppen, kollegor inom olika expertområden och andra 
samarbetspartners – liksom genom direktkontakter med bostadsrättsföreningar, 
energikontor och energi- och klimatrrådgivare som jobbar mycket nära 
bostadsrättsföreningar. Inputen har analyserats och tillämpats med anpassning till olika 
hänsyn, t ex vad som är praktiskt genomförbart. Arbetsgruppen har aktivt reflekterat över 
användbarhet, användarupplevelse och uttalade och outtalade användarmål i 
designprocessen. Exempelvis har diskussioner förts om vad användare vill göra på och med 
plattformen och vad ingången/utgångspunkten är för användaren. Vi diskuterade, designade 
alternativ och utvärderade om det är ändamålsenligast att rama in användandet av 
plattformen utifrån energieffektiviseringsåtgärder eller utifrån fastigheter – där vi landade i 
att åtgärderna är utgångspunkten (mer om det i resultatdelen). 

För utvecklingen av gränssnittsdesignen har webbapplikation Figma använts. 
Programmeringen av plattformen har gjorts i programmeringsspråket C# ("C sharp") för den 
tekniska funktionaliteten och Blazor för användargränssnittet (frontend) - det sistnämnda är 
en templating-motor där man kan kombinera html och C#. 

Användartester  
Två typer av användartester har genomförts i plattformsutvecklingen. Den första var i form 
av en granskning av användbarheten av en prototyp av plattformens gränssnitt. Den 
genomfördes som individuella tester, med eller utan en försöksledare, där deltagarna inte 
var potentiella användare men representerade olika kompetensområden med relevans för 
plattformen. Den andra typen av test var i form av fokusgrupper med bostadsrättsföreningar 
och genomfördes i en nästa version av prototypen. Att kombinera metoder på detta vis har 
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visats sig fördelaktigt, där granskning av användbarheten kan komplettera användartester 
med verkliga användare, eftersom olika typer av problem identifieras vid de olika testerna 
(Nielsen 1994). 

Syftet med användartesterna var både att få generell feedback på syftet med plattformen, 
det vill säga att inspireras av och att själv inspirera grannar att göra 
energieffektiviseringsåtgärder, och att få specifik feedback på plattformens tänkta 
funktioner och struktur, samt hur intuitiv och förståelig den är. Även inspel och idéer 
relaterade till layout och hur trevlig/attraktiv plattformen är välkomnades, även om det 
endast var en prototyp av plattformens gränssnitt som visades i testen. 

Granskning av användbarheten 
En granskning av användbarheten av gränssnittsdesignen för en produkt, är en 
kostnadseffektiv metod att utvärdera och identifiera problem med ett gränssnitt (Nielsen 
1994). Det är ofta inte möjligt att använda verkliga användare i alla stadier av processen och 
då kan olika varianter av granskning av användbarheten vara en framkomlig och användbar 
väg. Granskningen i det aktuella projektet utformades efter tankar främst hämtade från 
”cognitive walkthroughs” (Nielsen 1994) och ”think aloud” (Lewis 2006). Testet avslutades 
med ett antal följdfrågor. 

”Cognitive walkthroughs” betydde att deltagarna fick ta del av en skriftlig instruktion med 
två huvudsakliga delar/uppgifter; dels tittade de på befintlig information i plattformen och 
vad de fick fram via den, dels undersökte de hur en användare kan lägga in information (här 
energieffektiviseringsåtgärder) i plattformen och hur de olika momenten för att göra det 
fungerar. Deltagarna försökte tänka sig in i hur en ny användare skulle lösa uppgifterna, steg 
för steg, och identifierade de aspekter av gränssnittet som skulle kunna vara utmanande. 

”Think aloud” betydde att deltagarna blev instruerade att prata om vad de gör under testet, 
under tiden när de gör det. Detta gjorde att försöksledaren, förutom egna observationer, 
även fick ta del av vad deltagarna faktiskt tänkte om olika moment. Om deltagarna slutade 
prata högt (som vanligtvis händer när deltagare blir mycket engagerade i en uppgift), 
uppmanades de att återuppta talandet. Think aloud gjordes i de tester där en försöksledare 
var närvarande. 

Under testet var försöksledarens roll att lyssna, observera och notera vad testpersonen sade 
och gjorde. Särskilt lades märke till om testpersonen stötte på svårigheter eller hade 
funderingar runt någon funktion eller strukturen i plattformen. Om deltagarna ställde frågor 
eller körde fast, noterades det och ledaren frågade varför de körde fast eller vad som var 
oklart.  Om behövdes, hjälptes deltagarna att komma vidare. I slutet av testet ställde 
försöksledaren några följdfrågor till testet och om plattformen - exempelvis om hur 
deltagarna trodde att bostadsrättsföreningar skulle uppleva plattformen och om de trodde 
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att de skulle bli inspirerade till att göra energieffektiviseringsåtgärder. Frågorna handlade 
också om vad de tänkte om den befintliga informationen i plattformen och om det var något 
som saknades, liksom vad som skulle främja, respektive hindra, användare att lägga in 
information i plattformen, och slutligen vad de tyckte om namnet på plattformen. 

Elva stycken kollegor inom projektdeltagarnas organisationer genomförde granskningen. De 
kom med olika perspektiv och kompetenser och var kommunikatörer, interaktionsdesigner, 
energi- och fastighetsexperter, liksom beteendeforskare. 

Fokusgrupper 
Avsikten med fokusgrupperna var att fånga potentiella verkliga användares intryck av och 
tankar om plattformen; därför vände sig inbjudan om att deltaga till bostadsrättsföreningar 
som var den prioriterade målgruppen i projektet. Inbjudan spreds främst genom 
Fastighetsägarnas kommunikationskanaler så som hemsida, Facebook och nyhetsbrev. Även 
EEF spred inbjudan via sociala medier och utskick. Dessutom spred Bostadsrätterna inbjudan 
till sina medlemmar. 

Innan fokusgrupperna skickades en skärminspelning till anmälda deltagare för att visa den 
huvudsakliga idén med plattformen och dess olika vyer, eftersom det är fördelaktigt att 
förbereda och stimulera deltagare inför en session när de förväntas komma med input. 
Deltagarna uppmuntrades även att tänka på om deras bostadsrättsförening hade genomfört 
eller hade funderingar på att genomföra energiåtgärder. 

De huvudsakliga temana som behandlades under fokusgruppsdiskussionerna var 

· Introduktion av deltagarna och deras bostadsrättsförening 

· Introduktion om projektet och plattformen 

· Bostadsrättsföreningarnas energiarbete 

· Plattformen, t.ex. 

o Första intryck 

o Intresset för att använda plattformen; både att få och dela information 

o Viktiga faktorer för att plattformen skulle kännas levande och inspirerande 

o Saker man skulle vilja se, respektive inte se, i plattformen. 

Fokusgrupperna genomfördes digitalt och med två deltagare (fast fler var anmälda). 
Deltagarna satt med i sina respektive bostadsrättsföreningars styrelser.  
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Resultat 

Med avstamp i begrepp som nudging och sociala normer, och genom en designprocess med 
stort användarfokus, har en plattform för att inspirera bostadsrättsföreningar till 
energieffektiviseringsåtgärder tagits fram. Plattformen har som namn Klimatknuffen och 
finns på www.klimatknuffen.se. I detta avsnitt beskrivs resultaten från projektet och framför 
allt de huvudsakliga delarna av plattformen. Inputen från användartesterna vävs in i 
beskrivningen av plattformen, men viss feedback som framför allt skulle kunna byggas vidare 
på summeras i ett eget avsnitt. På liknanden sätt redovisas insikter från dialoggruppen och 
kommunikations- och marknadsföringsaktiviteter. Avsnittet avslutas med en beskrivning 
kring den tänkta förvaltningen av plattformen.

Designprocessen av verktyget och färdigställande av plattformen 
Nedan beskrivs utformningen för de huvudsakliga delarna av den färdiga plattformen. I 
designen har feedback från olika forum, såsom användartester och dialoggruppsmöten 
beaktats, och vävts in i plattformens olika delar och funktioner. Exempel på hur processen 
runt iterationer kan se ut ges också. 

Kartan – navet i plattformen
Inne på Klimatknuffen, är det första som möter användaren en karta (zoomad på Sverige) 
med markörer som representerar energieffektiviseringsåtgärder som bostadsrättsföreningar 
har genomfört. Kartans placering speglar att den är navet i plattformen, både vad det gäller 
att omsätta projektets huvudsakliga idéer om att nyttiggöra insikter från sociala normer och 
nudging i något konkret och illustrativt för användaren, och för att dess funktion är central i 
plattformen eftersom besökare både kan få information och själv mata in data om åtgärder 
vid kartan. Att vana internetanvändare idag känner igen hur digitala kartor fungerar skapar 
trygghet för användaren, liksom gynnar att användaren vågar vara nyfiken och börja 
undersöka vilken information kartan innehåller. Efter feedback på plattformen landade vi att 
åtgärder skulle vara utgångspunkten både för befintlig information och för när ny 
information ska matas in i plattformen. Huvudskälet var att när bostadsrättsföreningar letar 
information och inspiration till att spara energi, är det mest troligt att de söker information 
antingen brett om olika typer av möjliga åtgärder eller specifikt på en viss åtgärd som de är 
intresserad av. Det är dessutom först när en förening har genomfört en åtgärd som det är 
aktuellt att lägga in information, och därmed registrera sig, i plattformen. 

Att inspireras 

I kartan går det att zooma in på olika delar av Sverige och inspireras av 
energieffektiviseringsåtgärder som föreningar har genomfört i ens närområde. Användaren 
tar del av informationen om åtgärden genom att klicka på markören och sen ”Läs mer”. Här 
anges mer fakta om vilken typ av åtgärd det rör sig om, när den utfördes och, om angivet, 
vilken leverantör. Vikten av att lyfta fram leverantörerna i plattformen har kommit fram i 

http://www.klimatknuffen.se/
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flera forum under projektets gång, då det både kan vara svårt för föreningar att veta vilka 
som finns och även vilka som utför ett bra jobb. I denna vy finns översiktlig information om 
vilken typ av fastighet och bostadsrättsförening det gäller, samt om föreningen har 
genomfört ytterligare energibesparingsåtgärder. Är man registrerad i plattformen kan man 
även få ta del av den aktuella föreningens kontaktuppgifter. 

Förutom ovan angiven information så har det förts diskussioner om vilken ytterligare 
information eller angreppssätt som skulle vara av intresse och som skulle kunna inspirera 
användarna. Poängssystem kopplade till energibesparingar diskuterades bland annat, men 
då uppföljningar av sådana system visat på möjliga kortsiktiga effekter så har det varit mer 
osäkert runt de långsiktiga effekterna. Dåligt utformade poängsystem skulle till och med 
kunna motverka önskade effekter, och därför beslutades att i denna plattform satsa mer på 
de sociala motivationsmekanismerna, men med uppmaningen att gärna ange energi- och 
kostnadsbesparingar i kommentarsfälten (fritextfält tas upp i nedan). 

Att inspirera andra – lägga in energiåtgärder
Vid kartan, på första sidan av plattformen, klickar sig en bostadsrättsförening vidare för att 
lägga in energiåtgärder som sedan visas upp i kartan. För förstagångsanvändare sker detta i 
några enkla steg, där det första är att registrera sin förening i plattformen. Därefter 
registreras den eller de aktuella fastigheterna, och slutligen matas de aktuella 
energiåtgärderna in. För att underlätta för användaren finns ett antal kategorier med 
underkategorier av energieffektiviseringsåtgärder att välja från. Flera av åtgärderna är 
tekniska men här ingår även energitjänster och beteenderelaterade aktiviteter och 
engagemang. Användarna uppmanas även att i fritext uppge uppnådda besparingar och 
andra erfarenheter relaterade till införandet av åtgärden – önskemål om detta kom bland 
annat fram i användartesterna. Vilken leverantör som man anlitat kan också anges här. 

På sidorna där information matas in, specificeras vilka fält som är obligatoriska för 
användaren att fylla i. För dessa fält har det särskilt eftersträvats att, där det är tillämpligt, 
ska det finnas rullistor/menyer med förvalda alternativ för att förenkla inläggningen av data 
så mycket som möjligt för användaren. Längre fritextfält är tänkta som en möjlighet för de 
som vill dela med sig av erfarenheter – vilket uppmuntras även om fälten inte är 
obligatoriska. Att fylla i dessa fritextfält gör att plattformen känns mer ”levande” och 
”personlig”, något som kan öka igenkänningen och inspiration mellan 
bostadsrättsföreningar, men också att misstag och lärdomar utbyts. Dessa är viktiga 
aspekter för att skapa intresse och engagemang för plattformen enligt feedback från 
användartesterna.  

Bostadsrättsföreningar som vill ange sin energiklass har möjlighet att göra det i ett av fälten 
på inmatningssidorna. Detta var inte ett självklart fält att ha med, och är därför inte 
obligatoriskt, eftersom det är osäkert om föreningar vill skylta med sin energiklass om de har 
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en lägre sådan. Men i användartesterna betonades det att energistatus/användning bör 
lyftas fram tydligare i plattformen. Och kanske gör en åtgärd att energiklassen kan 
förbättras, vilket skulle kunna vara ytterligare en drivkraft för att genomföra 
energieffektivisering och lyfta fram energiklassen i plattformen. 

En design och layout som ger fokus till innehållet 

Den visuella stilen i plattformen lutar åt en ”platt” design (flat design), vilken för närvarande 
är en ganska vanlig stil på hemsidor och appar. Stilen drar åt det minimalistiska hållet, med 
något avskalade och förenklade visuella inslag, såsom ikoner, loggor, symboler etc, och har 
begränsat med illustrationer om alls några (se Tidwell et al. 2020). Stilen valdes för att den är 
enkel att förstå och smälter in i bakgrunden så att användaren kan fokusera på innehållet i 
plattformen Den är också enklare att underhålla ifall den byter ägare och är enklare att 
ändra och uppdatera med bibehållna, medvetna estetiska kvaliteter. 
 
I färgsättningen av plattformen har vi försökt utgå från principen om ”Few hues and many 
values” (Aaberg 2018), vilket betyder att få nyanser av färger används i gränssnittet men att 
en färgpalett skapas genom att välja olika värden (nivåer av ljusstyrka) för dessa färgnyanser. 
I den aktuella plattformen har matta och kalla färger valts som, tillsammans med begränsade 
kontraster, ger ett lugnt intryck. Exempelvis, för att minska visuell ansträngning har på flera 
ställen en mörkare ton av vit respektive ljusare ton av svart/blå använts i plattformen, i 
stället för att bara använda ”kritvit” och ”becksvart”. Kontrasterna mellan olika grafiska 
element såsom knappar och text å ena sidan och bakgrunder och paneler å andra har ändå 
varit tillräckliga för att skapa tydlighet och läsbarhet, vilket bidrar till plattformens 
användbarhet och tillgänglighet för användare med varierad syn. 
 
Första sidan i plattformen skiljer sig dock från övriga sidor eftersom den innehåller en bild 
och även kartan, vilket bidrar till en viss livlighet och brokighet i färger. Bilden går dock i ton 
med sidans huvudsakliga färgskala. 
 
Även loggan – som är den enda egentliga ikonen på plattformen – utgår från relativt enkla 
geometrier och ett fåtal färger, samtidigt som den försöker fånga sidans syfte och namn. 
Två sans seriftypsnitt valdes för att ge bra läsbarhet på olika stora skärmar, då speciellt med 
mindre skärmar i åtanke. Det ena typsnittet är lite enklare och används till olika brödtexter, 
små funktionsrubriker och informationstexter; det andra är lite mer stiliserat och används till 
enstaka större rubriker, bland annat i sidhuvudet. 

En heterogen grupp av användare 
I plattformsutvecklingen har diskussioner förts om att användarna är en mycket heterogen 
grupp. Detta avser delvis vilka förkunskaper som användaren har med avseende på energi 
och byggnader, och delvis hur olika människor lär sig en produkt/verktyg/tjänst första 
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gången de använder den.  
 
För att försöka tillgodose olika typer av användare har följande aspekter inkluderats i 
plattform: 
 
· I anslutning till varje fält finns möjligheten att trycka fram en hjälptext som förtydligar 
vilken information som ska fyllas i. Mycket tid har lagts ner för att hjälptexterna ska bli så 
konkreta och tydliga som möjligt för så många användare som möjligt.
·         Sidan är tillåtande vid användning och misstag: 

- Felmeddelanden vid till exempel fel lösenord på samma sida med bibehållen 
inmatning. 

- Rådgivande rubriker, ledtrådar och hjälptexter för att vägleda rätt där det kanske kan 
vara svårt att själv veta vad som ska matas in. 

- Fritextrutor som inte ställer krav på rätt format vid inmatning av data. 
- Enkel möjlighet att ändra uppgifter manuellt i efterhand. 

·         I en särskild vy i plattformen finns mer information om vad det olika kategorierna av 
energiåtgärder innebär, tillsammans med tips om besparingspotential och aktiviteter man 
kan utföra. 
·         Under menyn ”Råd & stöd” samlas länkar till organisationer och verktyg som kan bistå 
inom finansiering, lån och ekonomiska stöd, kostnadsfri rådgivning och hjälp, samt 
upphandling. I det aktuella projektet, och från tidigare erfarenheter, framhålls att 
finansierings- och upphandlingsfrågor kan vara svåra för BRFer och kan behöva minst lika 
mycket stöd som de mer energirelaterade frågorna. 
 
Fler idéer om hur olika användare kan adresseras i en framtida utveckling av plattformen ges 
nedan (se Utvecklingsidéer från användartesterna). 
 

Utvecklingsidéer från användartesterna 

Här summeras feedback som framför allt skulle kunna byggas vidare på i en fortsatt 
utveckling av plattformen. 
 
Förslag gällande innehållet i plattformen, exempel på ytterligare innehåll som önskades: 
·       Gällande vilka energiåtgärder som finns i plattformen, så hade solceller och 
laddningsstationer för elbilar varit bra åtgärder att lägga till i plattformen eftersom de är i 
ropet just nu. 
·       Leverantörens roll skulle kunna lyftas fram tydligare i plattformen eftersom information 
om leverantörer i olika regioner är av intresse. Leverantörer har dessutom tydliga 
incitamentet att sprida information om de åtgärder de gjort för att marknadsföra sig. 
 
Under användartesterna uttrycktes det att Klimatknuffen är en del av ett större 
sammanhang med olika energirelaterade informationskanaler och verktyg som vänder sig till 
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bostadstadsrättsföreningar. För en bostadsrättsförening som vill göra energi-
effektiviseringsåtgärder finns ett behov av samlad information, som en ”single point of 
contact” där processen (inkl. lagtexter och bygglov), möjliga stöd och bidrag, information om 
åtgärder, goda exempel etc. skulle finnas. Som ett led i detta är det av intresse att förstå hur 
olika verktyg och plattformar hänger ihop, såsom Klimatknuffen med solcellskollen.se och 
www.byggahus.se, som exempel. 

Motivera BRFer till energieffektiviseringsåtgärder 
Idéer om hur man ytterligare kan inspirera och motivera BRFer: 
·       Lyfta fram tydligare i plattformen att energieffektiviseringsåtgärder minskar 
kostnaderna för föreningarna. 
·       Spinna på att olika bostadsrättsinnehavare drivs av olika incitament och på olika sätt 
adressera detta i plattformen. Exempelvis så finns kortsiktiga respektive långsiktiga ägare 
som tilltalas av olika ekonomiska perspektiv. Plattformen skulle kunna innehålla studier om 
och exempel på livscykelkostnader för olika åtgärder, studier som visar på fastighetens 
värdeökning med energiåtgärder, analyser som visar på lägre driftkostnader och som 
redovisar vad återbetalningstiden är. Utöver detta befinner sig olika hushåll i olika faser i 
livet och då olika aspekter kan vara mer viktigare än andra att lyfta fram i plattformen (t ex 
kostnaden för unga, barnfamiljer kanske tänker mer på kommande generationer och 
klimatet etc). 
·       Plattformen skulle kunna spinna ytterligare på att inspirera bostadsrättsföreningar 
genom ”storytelling”, möjligen i form av rörligt material. Det skulle kunna handla om 
processen av implementeringen av en åtgärd ”från början till slut”. Det skulle också kunna 
vara säljande och inspirerande exempel som visar på värdet av åtgärderna, inklusive hur 
mycket energi som man sparade och vad investeringen kostade.  
 

Hur hjälpte dialoggruppen till att utforma plattformen? 

Dialoggruppen var delaktig under hela projektets gång och kom med flertalet idéer som 
användes i slutprodukten. Gruppen lyfte frågan om leverantörers synlighet, som sedan 
utifrån deras idéer förtydligades på hemsidan. Gruppen kom med insikter kring 
problematiken att få folk att lägga in uppgifter och komma över tröskeln. Detta resulterade i 
att väldigt få fält är obligatoriska vid registrering, just för att möta den problematiken. Det 
resulterade även i att stor tid har lagts på att försöka möta målgruppen, fysiskt och via 
webbinarier, för att hjälpa till med de första stegen. Detta för att få in en bas av föreningar i 
Klimatknuffen, som sedan förhoppningsvis kan förenkla för andra att ta steget. 

Att nå ut 

Den externa kommunikationen har varit en röd tråd i hela projektet, och har resulterat i ett 
antal poster, utskick och artiklar, med fler på gång under hösten. Se externa artiklar under 
publikationslistan.  

http://www.byggahus.se/
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Under projektet har vi även genomfört flertalet webbinarier och seminarier för att informera 
om - och praktiskt visa upp – plattformen och dess användningsområden. Både direkt med 
målgrupp samt med representanter för målgruppen.

Vi har genomfört webbinarium med ca 65 st bostadsrättsföreningar via Fastighetsägarna. Vi 
har presenterat projektet och plattformen för alla energi- och klimatrådgivare i Sverige 
genom Energimyndighetens projekt Insatsprojekt Resurseffektiv Bebyggelse. Vi har haft 
webbinarium med specifika bostadsrättsföreningsnätverk via energi- och klimatrådgivarna, 
och har seminarium inbokade under hösten.

Allt för att nå så många slutanvändare som möjligt.

Förvaltning - hur går vi vidare?
Målet var att ha ett konsortie av långsiktiga förvaltare som tar på sig att långsiktigt äga, 
förvalta och utveckla plattformen och är ännu inte färdigställt. Vi har löpande under 
projektet kontaktat och haft diskussion med möjliga ägare – men ännu inte hittat rätt. 
EEF kommer att fortsätta förvalta sidan efter projektslut och jobbar vidare för att hitta en 

långsiktig ägare alternativt ny finansiering för att kunna på lång sikt driva och utveckla 

plattformen samt om möjligt skala upp projektet i egen ägo. 

 

Diskussion 
 
Vad kan Klimatknuffen betyda för utvecklingen av ett hållbart energisystem? 

Energieffektivisering bidrar till minskade utsläpp och reducerar klimatpåverkan, oavsett 
vilken energi man använder. Det ger ett bättre inomhusklimat och en mer underhållsfri 
fastighet, samtidigt som det höjer värdet på själva fastigheten. Med rådande omvärldsläge 
är det viktigt att poängtera att energieffektivisering även ger ett tryggare Sverige. Vår 
säkerhetspolitiska position stärks ju mer oberoende vi är. Sist men inte minst så innebär det 
sänkta energipriser för alla. De rekordhöga energipriserna är inte tillfälliga, utan riskerar att 
bli varaktiga, energieffektivisering motverkar höjningen och minskar energipriset generellt. 
 
Det finns en stor outnyttjad potential gällande energieffektivisering i bostadsrättsföreningar 
– många föreningar läcker energi och i och med det också pengar. Nya grepp måste till för 
att få fler bostadsrättsföreningar att på bred front genomföra åtgärder för 
energieffektivisering. Klimatknuffen är ett sätt att nå dit. Klimatknuffen bidrar till att skapa 
transparens och dialog mellan bostadsrättsföreningar för att se till att fler lönsamma 
energieffektiviseringsåtgärder genomförs.  
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Då bostäder och service använder cirka 147 TWh energi per år, vilket motsvarar nästan 40 
procent av vår totala energianvändning (Energimyndigheten, 2020) finns en stor potential 
för energieffektivisering och i och med det också lägre klimatpåverkan. 
Energieffektiviserande insatser i byggnader har även en stor privatekonomiskt lönsam 
potential och ännu större samhällsekonomisk potential, det kan bespara det svenska 
samhället 866 miljarder kronor fram till år 2045 (Gråd, E., Ekelin, S & Persson, A. 2021).  
 
Plattformen Klimatknuffen kan öka energieffektiviseringstakten, se till att Sverige kommer 
närmare klimatmålen och samtidigt motverka höjningen av energipriserna för gemene 
person och även minska energipriset generellt i samhället.  
 

Insikter och utmaningar 

Den största utmaningen i projektet har varit att få föreningar att lägga in information i 
plattformen. Vi har försökt motverka detta genom att möta målgruppen direkt, men ändå 
inte ännu fått önskade resultat. Detta är ett arbete som vi fortsätter även efter projektslut i 
viss mån. Lärdomen och insikten är att detta arbete måste få ett större fokus tidigare i 
projektet. Om man tar fram en plattform som bygger på registrerade medlemmar behöver 
deadline för leverans av verktyget ligga mycket tidigare. Så tiden finns för att fylla på med 
användare - inom ramen för projektet. 
 
En annan utmaning har handlat om att hitta långsiktiga förvaltare/ägare av sidan efter 
projektslut. Under flertalet av de möten vi haft med potentiella företag/organisationer får vi 
responsen att verktyget verkar bra och spännande, men att de inte kan ta på sig något 
ägarskap innan de ser slutresultatet. Så även detta arbete fortsätter efter projektslut, med 
EEF som tillfälliga förvaltare. Med den insikten ser vi att det skulle kunna vara en fördel att 
inkludera en affärsutvecklingsansvarig i liknande projekt, som kan fokusera på den 
långsiktiga affärsmodellen och hur man säkrar fortsatt drift efter projektslut. 
 

Utvecklingsmöjligheter 

Plattformen Klimatknuffen har flertalet utvecklingsmöjligheter.  

• I projektet har vi diskuterat om leverantörerna kanske skulle få större plats i 
verktyget. Att rekommendationer av leverantörer skulle gå att bygga ut med bredare 
recensionsmöjligheter bland annat. Även möjligheten att som leverantör vara den 
som fyller i sidan - med godkännanden från kund. Detta då de egentligen har större 
incitament, och därför också en lägre tröskel, än föreningarna.  

• Flertalet bostadsrättsnätverk har efterfrågat en möjlighet att interagera mer med 
varandra på själva sidan, en chatt eller mailtrådsfunktion till exempel. Vi har tagit in 
en offert från utvecklarna på detta, och möjligheten finns att lägga till det i 
framtiden. 
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• Sidan har även stor potential när det kommer till utökade målgrupper och åtgärder. 
Förhoppningsvis kan man i framtiden även vända sig till till exempel småhusägare, 
större fastighetsägare och så vidare. Det går även enkelt att lägga till flertalet 
energiåtgärder, såsom solceller, laddstolpar och energikälla till exempel. 

• Layoutmässigt skulle man i och med utveckling även kunna inkorporera fler ikoner. 
Till exempel olika ikoner för olika byggnadstyper, som då visas upp vid varje förening. 
Även ikoner för de olika energiåtgärderna och liknande. Detta för att ytterligare 
visualisera och underlätta för användaren.  
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