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SAMMANFATTNING 

Människans beteende orsakar växthusgasutsläpp som leder till klimatförändringar. En minskad 

klimatpåverkan kan skapas genom beteendeförändringar på individnivå. Åre kommun försöker att 

främja denna förändring genom projektet Klimatsmarta familjer. Projektet bygger på sju teman 

kring klimat och går ut på att sex familjer i kommunen får delta i tema-träffar, kommunicera via 

en offentlig och en privat kommunikationsplattform, kalkylera sitt klimatkonto samt sätta upp mål 

för hur de kan ändra sitt beteende för att minska klimatpåverkan.  

 

Syftet med studien är att bidra med kunskap kring hur klimatprojekt med fokus på 

beteendeförändringar kan utformas genom att en fallstudie görs av projektet Klimatsmarta 

familjer. Metoden är utformad för att undersöka hur projektet utgjort stöd för familjerna, vilken 

effekt som skapats, vilka lärdomar som kan dras och vilka svårigheter familjerna upplevt kring att 

minska sin klimatpåverkan. Intervjuer med Åre kommun samt representanter ur fyra av familjerna 

har utförts, en matris över aktiviteten på kommunikationsplattformarna skapats samt analys utförts 

utifrån teori kring Stoknes 5D och 5S, Påverka beteende genom systematisk återkoppling och 

SMARTa mål. 

 

Studien visar att delar som tema-träffarna och klimatkontot kan ses ha verkat som stöd för 

familjerna. Till viss del har även kommunikationsplattformarna, Åre kommun och att vara del av 

gruppen utgjort stöd för familjernas minskade klimatpåverkan. Resultatet visar också att projektet 

gett effekter såsom avsatt tid till att fokusera på klimatområdet och förändrade beteenden och 

tankesätt, samt att det spridits till andra. De lärdomar som kan dras av projektet är att det är viktigt 

att skapa grupptillhörighet, delaktighet och tid för samtal, men även tydlighet kring upplägget och 

målen och återkoppla/följa upp för att bibehålla motivationen. De svårigheter som identifierats 

genom resultatet rör brist på motivation och återkoppling, men även delar som tid, pengar, 

tillgänglighet och att stå emot samhället, våga vara obekväm.  

 

Studiens resultat är inte generaliserbart för alla klimatprojekt. Åre kommun påvisade goda 

intentioner med projektet från start, men brister i upplägget gjorde att projektet inte uppfyllde dess 

mål. Positiva effekter skapades dock och lärdomar kan dras. Samtliga teorier kan kopplas till och 

stärka resultatet vad gäller vikten av återkoppling, tydlighet, målformulerande och förändrat 

tankesätt och attityd.  

 

 

 

Nyckelord: klimatsmart, livsstilsomställning, levnadssätt, klimatförändringar, minskad 

klimatpåverkan, klimatavtryck, klimatkontot, SMARTa mål. 

 

 

  



 

ABSTRACT 

Human behaviour leads to greenhouse gas emissions, which causes climate change. Through 

changed behaviour at an individual level, greenhouse gas emissions can be reduced. Åre 

municipality is trying to enhance this change through the project “Klimatsmarta familjer”. The 

project is based on seven themes related to climate change and is designed to make it possible for 

six families who live in the municipality to take part in theme-seminars, communicate through a 

public and a private platform, calculate their climate account (klimatkontot) and make goals for 

how they can change their way of living to a more climate friendly one. 

 

This study aims to contribute to how climate-projects focused on behavioural changes can be 

framed, by making a case study of the project “Klimatsmarta familjer”. The method is designed to 

look into how the project worked as support for the families, which effect it lead to, what 

knowledge that can be gained and what obstacles the families ran into when changing their 

behaviour to one with less impact on the climate/environment. Åre municipality and 

representatives from four of the families have been interviewed, a matrix over the activity on the 

communication platforms created and analysis based on the following theories: 5D’s and 5S’s, 

Influence behavior through systematic feedback and SMART goals. 

 

This study shows that the families got support through the theme-seminares and the climate 

account. The communication platforms, Åre municipality and the fact of being part of the group 

has partly been supportive for the change to a more climate friendly way of living. Further the 

study shows that the project lead to effects like setting time aside for focusing on climate change, 

changed behaviour and way of thinking and that it was spread to others than the participants. 

Knowledge that came from the study is that it is important to create a good group dynamic, 

participitation and time for conversation, and also communicate the projects aim and goals clearly 

and give feedback, follow up to keep the motivation. The obstacles identified is lack of motivation 

and feedback, but also factors like money, time, availability and to go against society, dare to be 

uncomfortable. 

 

The result can not be generalized for all climate-projects. What can be seen though, is that Åre 

municipality had good intentions creating the project, but shortcomings in the design and 

implementation lead to unfulfilled goals. The project still lead to positive aspects and knowledge. 

Also all the theories are related to the project and support the result according the importance of 

feedback, clear communication and frames, goals and changed attitude and way of thinking. 
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1. INLEDNING 

Ett stort antal forskare är eniga om att människans beteende är en starkt orsakande faktor till 

de klimatförändringar vi kan se idag och kommer fortsätta erfara framöver (WWF, 2019).  

 

Människans beteende har sedan 1900-talet bidragit till den ökade mängden växthusgaser i 

atmosfären genom aktiviteter såsom transporter, produktion och konsumtion (SMHI, 2015a, 

WWF, 2019). Klimatförändringarna innebär förändrade och försvårade levnadsförhållanden på 

planeten, vilket påverkar såväl djur och natur som oss människor (SMHI, 2015b). För att 

klimatförändringarna och dess oönskade följder inte ska eskalera krävs förändring. Förändring 

kan skapas genom politiska beslut på global-, nationell-, regional- och lokal nivå. Det kan också 

skapas genom att vi människor på individnivå förändrar våra levnadssätt till sådana med mindre 

klimatpåverkan. Men hur ska vi kunna göra det? Och innebär det en uppoffring att göra det? 

 

Happy Planet Index, HPI, (2019) vill genom sitt mätverktyg visa på att det är möjligt att leva 

ett gott liv utan att det sker på bekostnad av planeten. Det vill utmana mätverktyget BNP, 

Bruttonationalprodukt, som de menar är oförenligt med de planetära gränserna och istället mäta 

“what matters: sustainable wellbeing for all” (Happy Planet Index, 2019). Att människor 

agerar för en minskad klimatpåverkan är ingen självklarhet även om de mottar information om 

de klimaförändringar som sker och vad som orsakar utsläpp. Per Espen Stoknes (2014) menar 

på att det finns olika barriärer som hindrar oss från att agera för minskad klimatpåverkan, men 

även att det finns lösningar för hur de barriärerna kan övervinnas. Ett försök till att övervinna 

dessa barriärer har gjorts av några av Sveriges kommuner som har skapat olika klimatprojekt 

med fokus på beteendeförändringar.  

 

Åre kommun är en av dessa kommuner. I augusti 2018 startade de, utifrån inspiration från ett 

liknande projekt som utförts i Katrineholm, sitt projekt Klimatsmarta familjer. Projektet är en 

del av kommunens hållbarhetsstrategi och går enligt dem själva ut på att: 

 

“..inspirera fler människor att leva mer klimatsmart genom att konkret visa hur det går att 

skapa livsstilsförändringar på individnivå. Det sker genom att sex familjer och personer har 

valts ut för att representera och kommunikativt attrahera olika livsstilar eller livsmiljöer i Åre 

kommun.” (Åre kommun, 2019) 

 

Projektet bygger på att Åre kommun skapar verktyg för familjerna att minska sin 

klimatpåverkan genom livsstilsomställningar. De delar som ingår i projektet är: tema-träffar 

med inspirationsföreläsningar och samtal, en sluten Facebookgrupp, ett öppet 

Instagramkonto, kalkylering av utsläpp genom klimatkontot1 och formulering av mål. Åre 

kommun hållbarhetsstrateg berättar att de genom projektet vill visa att det är möjligt att leva 

klimatsmart även i glesbygden och att det inte behöver vara en uppoffring av minska sin 

klimatpåverkan. 

 

                                                
1 https://www.klimatkontot.se 

https://www.klimatkontot.se/Resultat
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1.1. Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka vilken effekt Åre kommuns projekt Klimatsmarta 

familjer har haft och vilka faktorer som kan ha haft inverkan på projektets utfall vad gäller 

minskad klimatpåverkan genom livsstilsförändringar på individnivå. Detta för att bidra med 

kunskap kring hur klimatprojekt med fokus på beteendeförändringar kan utformas. 

 

1.2. Frågeställningar 

1. Vilka delar inom projektet Klimatsmarta familjer har verkat som stöd för deltagarnas 

livsstilsomställning till lägre klimatpåverkan?  

 

2. Vilken effekt har projektet Klimatsmarta familjer haft vad gäller minskad 

klimatpåverkan genom beteendeförändringar på individnivå? 

 

3. Vilka lärdomar kan dras av projektet Klimatsmarta familjer kring hur klimatprojekt 

med inriktning på beteende förändringar kan utformas? 

 

4. Vilka svårigheter har deltagarna upplevt vid omställning till ett levnadssätt med 

mindre klimatpåverkan? 
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2. METOD 

Studien utformades som en kvalitativ fallstudie av Åre kommuns projekt Klimatsmarta 

familjer, där delar som intervjuer, analyser och litteraturstudier utfördes enligt följande 

upplägg: 

 

❏ Bakgrundsdata kring projektet Klimatsmarta familjer och Åre kommuns roll i projektet 

samlades in genom kontakt med Åre kommuns hållbarhetsstrateg som verkade som 

projektledare för projektet, se 2.1.1. Datainsamling Åre kommun. Även Åre kommuns 

hemsida verkade som källa för bakgrundsinformation om projektet och dess upplägg. 

 

❏ Data kring de klimatkonton som familjerna kalkylerade samlades in via mailkontakt 

och intervjuer med familjerna, se 2.1.2. Datainsamling familjerna. 

 

❏ Intervjuer med de familjer som deltog i Åre kommuns projekt Klimatsmarta familjer 

utfördes via telefon och direktkontakt, baserat på tillgänglighet. Se bilaga 3 för 

intervjufrågor. Intervjuerna rörde familjernas upplevelse av projektet och minskad 

klimatpåverkan genom livsstilsförändring. se 2.1.2. Datainsamling familjerna. 

  

❏ En matris över vilken aktivitet som skett på kommunikationsplattformarna (den slutna 

Facebook-gruppen och det öppna Instagramkontot) skapades, se 2.1.3. Matris 

kommunikationsplattformar. Utifrån denna data skapades även en tabell över 

aktiviteten kring de dagar då tema-träffarna ägde rum. 

 

❏ Data över de mål som formulerats av familjerna samt kommunen samlades in via 

mailkontakt och direktkommunikation med respektive part. För att undersöka 

måluppfyllnaden undersöktes även antalet inlägg med hashtaggen 

#klimatsmartafamiljerÅre på Instagram och Facebook. 

 

❏ För att skapa en teoretisk analysram för studien studerades följande teorier: Per Espen 

Stoknes teorier kring 5D och 5S, Påverka beteende genom systematisk återkoppling 

samt SMARTA-mål.  

 

❏ Analys av kommunens mål utfördes. Analys utfördes även kring de fyra 

frågeställningarna kopplat till teorierna. 
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2.1. Genomförande 

2.1.1. Datainsamling Åre kommun 

Datainsamling kring projektets upplägg och bakgrundsinformation om projektet Klimatsmarta 

familjer samlades in genom kontakt med Åre kommuns hållbarhetsstrateg som verkar som 

ansvarig för projektet. Datan samlades in enligt tabellen nedan. 

 

Tabell 1. Data insamlad via kontakt med Åre kommuns hållbarhetsstrateg. 

Datum Kontaktväg Data Kommentar 

25-03-2019 Mail Information om projektet Se frågor i bilaga 1.  

26-03-2019 Telefon Information om projektet  

02-04-2019 Intervju på plats Bakgrund om projektet Se frågor i bilaga 2.  

02-04-2019 Mail Annons för att rekrytera deltagare  

02-05-2019 Mail Definition klimatsmart  

07-05-2019 Mail Situation projektledare  

 

Även Åre kommuns hemsida verkade som informationskälla för vad projektet Klimatsmarta 

familjer innebär samt information kring familjerna och varför de valt att delta i projektet 

 

2.1.2. Datainsamling familjerna 

I tabell 2 kan ses vilken data och genom vilken kommunikationsväg som data samlades in via 

kontakt med familjerna som deltog i projektet. Familjerna benämns i studien som familj 1- 6.   

 

Tabell 2. Data insamlad via kontakt med familjerna. 

Datum Kontakt med Kontaktväg Data Kommentar 

12-04-2019 Familj 5 Mail Klimatkonto start, mål  

24-04-2019 Familj 4 Intervju på plats Upplevelse av projektet Se frågor i bilaga 3. 

25-04-2019 Familj 5 Intervju på plats Upplevelse av projektet Se frågor i bilaga 3. 

25-04-2019 Familj 3 Intervju på plats Upplevelse av projektet, mål Se frågor i bilaga 3. 

25-04-2019 Familj 3 Intervju på plats Klimatkonto start  

25-04-2019 Familj 3 Messenger (Facebook) Klimatkonto uppföljning  

30-04-2019 Familj 2 Telefonintervju Upplevelse av projektet, mål Se frågor i bilaga 3. 

01-05-2019 Familj 2 Mail Klimatkonto start, uppföljning  

08-05-2019 Familj 5 Mail Klimatkonto uppföljning  
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En uppställning över familjernas beräknade klimatkonton vid projektets start samt vid 

uppföljningen (då den här studien utfördes) skapades för att belysa om projektet lett till 

minskad klimatpåverkan samt om minskning i utsläpp skett i linje med kommunens mål. 

 

Intervjuerna som utfördes med familjerna var semistrukturerade och utfördes med medlemmar 

ur fyra av de sex familjerna som deltog i Åre kommuns projekt Klimatsmarta familjer. 

Intervjuerna behandlade familjernas upplevelse av deltagandet i projektet och dess 

livsstilsförändringar på individnivå, se bilaga 3 för intervjufrågor. Intervjuerna spelades med 

familjernas samtycke in och transkriberades sedan för att inte gå miste om väsentlig data. En 

av intervjuerna utfördes via telefon på grund av tillgänglighet. Till följd av bristande teknik 

spelades inte telefonintervjun in utan anteckningar fördes direkt under samtalets gång. 

 

Vid två av intervjuerna deltog alla medlemmar i familjen som aktivt deltagit i projektet och vid 

två av intervjuerna var det endast en av familjemedlemmarna som var närvarande. Vid de 

intervjuer där endast en familjemedlem deltog mailades intervjufrågorna ut i förväg. Detta för 

att möjliggöra för hela familjen att prata igenom intervjufrågorna innan intervjun, så att den 

som var på plats under intervjun även delvis kunde förmedla övriga familjens upplevelse av 

projektet. 

 

Intervjumaterialet sammanställdes genom att det kategoriserades in i fyra delar (projektet som 

stöd, effekt av projektet, lärdomar kring upplägget av projektet och svårigheter kring 

beteendeförändringar) utifrån frågeställningarna. Då det i resultatet för intervjuerna benämns 

som alla familjerna/deltagarna, menas alla de familjer som intervjuats. 

 

Då denna studie utfördes var projektet pågående, vilket medförde att deltagarna ombads att 

kalkylera sitt klimatkonto två månader innan genomförandefasens slut, det benämns här som 

klimatkontot uppföljning. 

 

2.1.3. Matris kommunikationsplattformar 

För att kartlägga vilken funktion kommunikationsplattformarna, den slutna Facebook-gruppen 

och det öppna Instagramkontot, fyllt under projektets gång skapades matriser över aktiviteten 

på plattformarna. 

 

En matris över flödet i Facebook-gruppen skapades för tidsperioden 1 oktober 2018 (den vecka 

då gruppen skapades) - 28 april 2019 (då denna studie utfördes). Där angavs: 

 

- Vilket datum inlägget publicerades, för att kunna gå tillbaka till det för ytterligare 

information samt för att kunna avläsa när det varit som mest och minst aktivitet i 

gruppen. 

- Vem som publicerade inlägget. Det vill säga Åre kommun, familj 1, familj 2, familj 

3, familj 4, familj 5, familj 6 eller annan. För att kartlägga vilken aktivitet som skett i 

gruppen. 
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- Vilken typ av inlägg som publicerats. För att kartlägga vilken aktivitet som skett i 

gruppen. Utifrån kategorierna: Livsstil (familjerna uppdaterar om sin levnadssituation, 

vad de gör), inspiration (utskrivet tips/så här kan göras, eller med annan formulering), 

fråga om tips, shaming, information (ex. delad artikel, inlägg, film med information), 

praktisk information (rörande projektet, så som var/när nästa träff ska ske, 

administration kring instagramkontot) och annat (tillhör inte någon av de ovannämnda 

kategorierna). Vilket/vilka teman som berörs. Detta angavs utifrån de sju teman (mat 

och vatten, resor och transporter, energi och klimat, ekonomi, bo och byggande, 

attityder och beteenden, konsumtion) som projektet behandlar alternativt kategorin 

annat, för att se vad gruppen använts till.  

- Respons i antal. Detta som del i att avläsa aktivitet och återkoppling. Här angavs antal 

reaktioner på inlägget och antal kommentarer inlägget fått. Det vill säga antal gilla-

markeringar direkt på inlägget. Reaktioner/gilla-markeringar på kommentarer uteslöts 

ur matrisen.  

- Vem som kommenterat inlägget. Det vill säga Åre kommun, familj 1, familj 2, familj 

3, familj 4, familj 5, familj 6 eller annan. För att se vilka som varit aktiva. 

 

Matrisen över aktiviteten på Instagramkontot skapades för perioden 5 december 2018 (då 

kontot grundades) - 28 april 2019 (då denna studie utfördes). Matrisen över aktiviteten på 

Instagramkontot bestod av samma delar som matrisen över Facebookgruppen, med tillägget att 

även antalet kommentarer som skrivits av andra än deltagarna i projektet angavs. Detta för att 

verka som en del av analys kring om projektet spridits även till andra än de som aktivt deltagit 

i projektet. 

 

Utifrån datan som sammanställts i matrisen kartlades den genomsnittliga aktiviteten på 

kommunikationsplattformarna under dagarna kring träffarna (2 dagar före, dagen för träffen, 2 

dagar efter) jämfört med övriga dagar. Genomsnitt räknades ut för följande delar:  

- Antal inlägg i Facebook-gruppen 

- Antal reaktioner (kommentarer + gilla markeringar) i Facebook-gruppen 

- Antal inlägg på Instagramkontot 

- Antal reaktioner på Instagramkontot 

 

Då datan för både Facebook och Instagram slagits samman presenteras den som data för 

kommunikationsplattformarna i resultatdelen. 

 

2.1.4. Analys 

Den teoretiska analysramen skapades genom sökningar på sökmotorn Google samt Google 

schoolar, se sökorden nedan. Teorierna; 5D och 5S, Påverka beteende genom systematisk 

återkoppling samt SMARTA-mål studerades  för att verka som underlag för analys. 

Sökord:  SMART-goals, SMARTa mål, Beteendeförändringar klimat. 

En analys av Åre kommuns mål med projektet utfördes utifrån teorin SMARTa måls fem delar 

samt följande frågor:  

- Leder målet till minskad klimatpåverkan? 
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- Har målet uppfyllts? 

 

Frågorna besvarades i en tabell där färgkodningen röd, gul och grön användes. Röd stod för 

nej, gul för delvis och grön för ja.  

 

En tabell med samma färgkodning skapades som analys över vilka olika delar av projektet som 

verkat som stöd.  

 

För att kunna besvara om målen uppfyllts gjordes en sökning på #klimatsmartafamiljerÅre på 

Instagram och Facebook.  

 

2.2. Avgränsningar 

Studien är begränsad till att undersöka projektet och dess effekt från projektets start fram tills 

två månader av projektets genomförandefas återstår. 
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3. TEORIER 

Den teoretiska analysramen för studien bygger på följande teorier. 

 

3.1. 5 D & 5 S 

Enligt Per Espen Stoknes (2014) finns det en paradox mellan all den information/kunskap om 

klimatförändringar som sprids och den oro som människor påstår sig känna kring 

klimatförändringarna. Det anses att vi idag har mer kunskap än någonsin kring 

klimatförändringarna och samtidigt anges att vi är mindre oroade än vad vi tidigare varit, 

särskilt i Västländerna. Namnet på denna paradox presenteras i Stoknes (2014) som the 

psychological climate paradox.  

 

Stoknes (2014) menar på att paradoxen beror på ett antal psykologiska barriärer som han 

presenterar som “The 5 D’s”. För att kunna vända trenden kring effektiv klimatkommunikation 

presenterar Stoknes även fem möjliga lösningar på barriärerna, nämligen “The 5 S’s”. De fem 

D:na som Stoknes (2014) presenterar är: 

 

1. Distance - i tid plats och påverkan 

2. Doom - att budskapet framhävs som uppoffring, dommedagsaktig, på bekostnad av och 

leder till bakslag. 

3. Dissonance - försvagar attityden till klimatförändringar, då få förslag på konkret 

handling presenteras. 

4. Denial - verkar som flykt från känslor av rädsla och skuld. 

5. iDentity - budskapet kring klimatet filtreras genom ens kulturella identitet, där ens 

identitet får väga tyngre. (Stoknes, 2014) 

 

De fem lösningarna, de fem S:en som Stoknes (2014) presenterar är: 

1. Social - använda styrkan i sociala nätverk, få det att kännas nära och personligt för att 

motverka känslan av distans. 

2. Supportive - använd positiv, djup, stark framing som uppmuntrar till handling, för att 

inte hamna i dommedagskänslan. 

3. Simple - gör det enkelt att agera miljövänligt, på ett klimatmedvetet sätt. 

4. Story - använd styrkan i storytelling. 

5. Signals - använd mätbara tal och tecken för att göra det lättöverskådligt att processen 

sker i en grön riktning. 
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3.2. Påverka beteende genom systematisk återkoppling 

I en studie av Johansson, Kågström och Nilsson (2014) presenteras att beteenden kan 

påverkas genom systematisk återkoppling.  

 

AGERA ➩ ÅTERKOPPLA ➩ BETEENDEFÖRÄNDRING 

 

De menar på, med stöd av inlärningspsykologisk forskning, att genom att vilka konsekvenser 

(positiva eller negativa) som ett agerande (eller uteblivet agerande) får, påverkar om beteendet 

kommer att återupprepas. Johansson et al (2014) fortsätter med att instruktioner inte räcker för 

att ändra beteende, den största effekten sker då det ges positiv återkoppling. Vad gäller redan 

befintliga beteenden som önskas återupprepas så påvisas att slumpmässigt förekommande 

återkoppling är mest effektiv, medan om det är ett nytt beteende som önskas introduceras i en 

människas liv så är det viktigare att det är hög sannolikhet för positiva konsekvenser på 

beteendet. 

 

I Johansson et al (2014) presenteras även tre principer som Scott Geller tagit fram vad gäller 

framgångsrikt arbete med beteendeförändringar. De är:  

 

- Att insatsen ska fokuseras på observerbart beteende.   

- Att externa faktorer (såsom belöning och återkoppling) som kan påverka beteendet ska 

identifieras.  

- Att för att skapa motivation ska det fokuseras på att använda positiva konsekvenser. 

 

3.3. SMARTa mål 

Med SMARTa mål menas att målen ska vara Specific, Measurable, Attainable/Achievable, 

Realistic och Time Bound. Vilket mer utförligt innebär: 

 

Specific - Målen ska vara utformade på ett sätt så att det tydligt beskrivs/framgår exakt vad 

som eftersträvas (Lawlor & Hornyak, 2012). Detta menar Les MacLeod (2012) är för att den 

insats av värdefull tid och värdefulla resurser som investeras inte ska vara förgäves utan leda 

mot målet.  

 

Measurable - En del i att skapa effektiva mål är att målen ska vara mätbara (Healthcare 

registration, 2010). Enligt Les MacLeod (2012) är kriteriet mätbart väsentligt för att de 

delaktiga ska känna ansvar, det ska kunna kontrolleras om målen uppfylls och missförstånd 

under projektets gång ska undvikas. Vilket han menar på leder till större grad av 

implementering av arbete mot målet.  

 

Attainable/Achievable - A:et i SMART handlar om att målet ska kunna uppnås. Healthcare 

registration (2010) menar på att det förutom att vara uppnåbart även ska innebära en lagom 

mängd av utmaning. Om målet som sätts upp är orimligt vad gäller tids- och 

kunskapsaspekterna leder det till frustration, för att undvika detta menar Les MacLeod (2012) 
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att det kan vara bra att jämföra med andra liknande projekts mål samt föra en dialog med de 

inblandade.  

 

Realistic/Relevant - För att sätta upp effektiva mål krävs det även att de är realistiska och 

relevanta. Det vill säga att de har med syftet att göra och är möjliga för de involverade att 

utföra. För att uppnå detta är det viktigt att prata igenom vilken funktion målen utgör och vad 

uppfyllnaden leder till (Les MacLeod, 2012). Om inte det görs kan lätt fokus och resurser 

läggas på irrelevanta delar (Les MacLeod, 2012).  

 

Time Bound - Den femte aspekten för att uppnå effektiva mål handlar om tid. Om målet kan 

uppnås inom en rimlig tid (Lawlor & Hornyak, 2012). Här ingår även att sätta en viss tid för 

när målet ska uppnås, vilket leder till att en tidsplan kan skapas och lättare/mer sannolikt följas 

(Les MacLeod, 2012).  

 

Syftet med att sätta upp SMARTA-mål är enligt Healthcare registration (2010) att skapa en 

tydlig vision och steg för steg ta sig närmare den. Sker inte detta finns det risk för att arbete 

inte läggs på handlingar som leder till det övergripande målet/syftet med projektet och att det 

blir lågt engagemang hos de som deltar (Healthcare registration, 2010). 
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4. PROJEKTET KLIMATSMARTA FAMILJER 

4.1. Bakgrund & upplägg av Klimatsmarta familjer 

Åre kommuns hållbarhetsstrateg berättar att grunden till att projektet Klimatsmarta familjer 

startades ligger i att de vill vara med och främja omställning till ett mer klimatsmart levnadssätt. 

Att de vill visa att det går att leva mer miljövänligt utan att du behöver ställa om helt och utan 

att det måste vara en uppoffring. Själva konceptet för projektet uppkom genom inspiration från 

ett projekt kring klimatsmarta beteendeförändringar som Katrineholms kommun utfört. Via 

modifieringar och anpassning utefter de förutsättningar som finns i Åre kommun, med bland 

annat mer glesbygd och längre avstånd startade kommunen projektet Klimatsmarta familjer i 

augusti 2018.  

 

Åre kommun annonserade ut på sin hemsida, sin facebook-sida samt i tidningen Årebladet att 

projektet skulle ske och att de sökte deltagare. De krav som kommunen ställde på deltagarna 

var att de skulle vara villiga till förändring och folkbokförda i kommunen. Familjer och 

individer som var intresserade av att delta kunde under två månaders tid ansöka med en tre 

minuter lång film, där de berättade om sig själva och varför de ville delta i projektet. Åre 

kommun valde, utifrån de omkring tio ansökningarna de fick in, ut sex stycken familjer med 

spridning i åldrar, familjekonstellation, livsstil samt boendeform.  

 

Projektperioden sattes till augusti 2018 - december 2019, där augusti 2018 - juni 2019 är 

genomförandefasen och juni 2019 - december 2019 består av uppföljning.  

4.1.1. Klimatkontot 

Enligt Åre kommun skulle familjerna vid projektets start kalkylera sitt växthusgasutsläpp (ton 

CO2e) via klimatkontot2 för att sedan utifrån var de skulle ha störst möjlighet att minska sina 

utsläpp för lägst kostnad sätta upp mål för sin tid i projektet. För att följa upp hur familjernas 

livststilsomställning till en med lägre klimatpåverkan gått angav Åre kommun att deltagarna 

vid projektets slut skulle kalkylera sitt klimatavtryck på nytt.   

4.1.2. Tema-träffar 

Familjerna, som även benämns som deltagarna i denna studie, ses på tema-träffar rörande sju 

olika teman där de får information och inspiration kring hur de kan förändra sitt levnadssätt till 

ett med lägre klimatpåverkan. Det är öppet för allmänheten att delta (Åre kommun, 2019). Till 

varje tema-träff är en eller flera inspiratörer som är kunniga inom det aktuella temat för träffen, 

inbjudna som föreläsare. De teman som berörs är: 

 

1. Mat och vatten 

2. Resor och transporter  

3. Energi och klimat 

4. Investeringar, aktier, fonder och pension 

                                                
2 https://www.klimatkontot.se 

https://www.klimatkontot.se/Resultat
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5. Bo och byggande 

6. Attityder och beteenden  

7. Konsumtion (Åre kommun, 2019) 

 

Utöver inspirationsföreläsningar består tema-träffarna av samtal, frågestund för familjerna 

samt övriga på plats. Åre kommuns hållbarhetsstrateg uppskattar att omkring fem personer som 

inte aktivt deltar i projektet har medverkat vid varje tema-träff. 

4.1.3. Kommunikationsplattformar 

Som en kommunikationsplattform för projektets deltagare skapade Åre kommun en sluten 

Facebook-grupp. Denna grupp ingick som en del av kommunens plan för projektet från start. 

Facebookgruppen har 15 st medlemmar som utgörs av de deltagande familjerna, Åre kommun, 

den aktiva projektledaren, projektledaren som var med vid start, inspiratörer som haft 

inspirationsföreläsningar på tema-träffarna och författaren till denna studie.  

 

En annan kommunikationsplattform som är del av projektet är ett öppet Instagramkonto. Att 

starta ett öppet instagramkonto var inte en del av projektplanen från start, utan var en idé som 

växte fram under projektets gång. I december 2018 skapades det öppna Instagramkontot som 

deltagarna veckovis turas om att administrera och publicera inlägg på, inom temat minskad 

klimatpåverkan genom livsstilsomställningar. Hållbarhetsstrategen på Åre kommun menar på 

att Instagramkontot skapades som en del av projektet för att skapa spridning till fler än 

deltagarna.  

 

4.2. Åre kommuns roll 

Åre kommuns hållbarhetsstrateg anger att kommunens roll i projektet är att sköta det 

administrativa såsom att boka föreläsare/inspiratörer till de olika träffarna, informera och 

annonsera. De anger även att en del av dess roll är att driva projektet framåt. Två av 

kommunens anställda verkade vid projektets start som projektledare, men efter två tema-träffar 

lämnade den ena denna roll till följd av tidsbrist. Inför projektet formulerade kommunen ett 

antal mål, se 5.2. Åre kommuns mål.  

 

Kommunen har avsatt omkring 24 dygn i arbetstid till projektet och är tillsammans med 

Naturvårdsverkets investeringsstöd klimatklivet3 finansiärer av projektet. De båda parterna har 

gått in med 175 000 kronor var, vilket innebär en totalbudget på 350 000 kronor. Pengarna går 

enligt Åre kommun till delar som resor, fika, lokaler och föreläsare. 

 

Under uppföljningstiden (juni-december 2019) anger Åre kommuns hållbarhetsstrateg att det 

ska skapas sex inspirationsfilmer kring familjernas livsstilsförändringar. Genom kontakt med 

hållbarhetsstrategen framgår att begreppet klimatsmart inte har definierats av Åre kommun. 

Det framgår även att de klimatkonton som familjerna kalkylerat och de mål som de formulerat 

                                                
3 https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Klimatklivet/Om-Klimatklivet/ 

https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Klimatklivet/Om-Klimatklivet/
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vid projektets start inte har samlats in och registrerats av kommunen. Åre kommun anser att 

individuell coaching för deltagarna är något som de inte har tid och resurser till.  

 

4.3. Familjerna 

Familjerna som deltar bor alla i Åre kommun. Familjerna består av en till fyra 

familjemedlemmar i blandade åldrar, från småbarn till pensionärer. Deras boendesituation 

varierar från stor gård och villa till lägenhet. 

 

Genom kontakt med famlijerna framgick att en gemensam ingång i projektet från familjernas 

håll är att de sen tidigare haft ett intresse för miljö, klimat och hållbarhet. Två av familjerna 

menade även på att de tänkt att projektet vore lämpat för människor som ännu inte var medvetna 

kring klimatet, men då ansökningstiden förlängdes förstod de att det var få sökande och valde 

att delta i alla fall, som en rolig grej.  
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5. MÅL & KLIMATKONTO 
 

5.1. Klimatkontot 

Tre av sex familjer delgav sitt totala klimatavtryck som de kalkylerat genom klimatkontot vid 

projektets start och då denna studie utfördes. En av dessa familjer delgav sitt fulla resultat, där 

det gick att se fördelningen av familjens utsläpp inom de olika områdena. De tre familjer som 

delgav sitt kalkylerade klimatkonto vid start och då denna studie utfördes hade tillsammans 

minskat sina växthusgasutsläpp (ton CO2e) med 24%. Se bilaga 4 för tabell med de kalkylerade 

klimatkontona. 

 

5.2. Familjernas mål 

Två av de familjer som intervjuades var osäkra på vilka mål de satte upp vid projektets start 

och redogjorde muntligt ungefär vad deras mål var. En familj skickade de mål de formulerade 

vid start via mail. Då datan för denna del är ofullständig utförs inte någon analys av den och 

måluppfyllnaden undersöks inte. 

 

5.3. Åre kommuns mål 

Inför projektet formulerade Åre kommun ett antal mål kring vad de önskar uppnå med 

projektet. Nedan kan ses vilka det är och om målen innebär minskad klimatpåverkan, samt hur 

måluppfyllnaden sett ut (grön - ja, gul - delvis, röd - nej).  

 

Tabell 3. Mål uppsatta av Åre kommun för projektet Klimatsmarta familjer samt om de 

innebär minskad klimatpåverkan och har uppfyllts. 

 

Mål Åre kommuns mål med Klimatsmarta familjer 

Minskad 

klimatpåverkan Uppfyllt 

1 Minst 5 familjer minskar sina genomsnittliga växthusgasutsläpp med 

minst 50 % under projekttiden (genomförandefasen aug. 2018 -juni 

2019).   

2 Sammanlagt minst 140 personer deltar i 7 öppna workshops och tar 

med sig minst 1 idé hem för att förändra sin livsstil till att bli mer 

klimatsmart.   

3 Sex korta inspirationsfilmer skapas om familjernas 

livsstilsförändringar.   

4 Minst 6 nyhetsartiklar/blogginlägg publiceras på Åre kommuns 

hemsida samt Facebook-sida.   

5 Minst 100 inlägg eller bilder publiceras i sociala medier på 

#klimatsmartafamiljerÅre   

 

Mål 1 kan inte konstateras som uppfyllt eller ej då data för kalkylerat utsläpp (se 5.1. 

Klimatkonto) är bristfällig, tre av sex familjer. Som framgår under 4.1.2. Tema-träffar så 

uppskattas att det varit omkring fem personer utöver de familjerna som är med i projektet på 

vardera av de fem tema-träffarna som varit i projektet då denna studie utförs. Det vill säga 25 
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extra deltagare, förutsatt att dessa varit olika personer vid varje träff. Mål 2 är alltså inte uppnått 

ännu och om de tagit med sig en idé hem har inte registrerats. Just om deltagarna tagit med sig 

en idé hem kring hur de kan minska sin klimatpåverkan kan leda till minskad klimatpåverkan 

om idéen omsätts till handling. Vilket inte fullt ut framgår i målet och det är därav markerat 

som att det delvis leder till minskad klimatpåverkan. 

 

Enligt hållbarhetsstrategen i Åre kommun har sex korta inspirationsfilmer inte skapats, men 

det är planlagt att göras under uppföljningstiden (augusti-december 2019). Då det ej 

specifierats vilken typ av blogginlägg/artikel som ska göras under mål 4 har detta inte mätts 

och kan därav inte sägas uppfyllts. 

 

Utifrån en sökning på Instagram och Facebook kan följande konstaterande göras: Antal 

sökträffar på #klimatsmartafamiljerÅre är noll. Vilket innebär att mål 5 ej uppnåts. 
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6. FAMILJERNAS UPPLEVELSE 
 

6.1. Projektet som stöd 

På den direkta frågan om projektet verkat som stöd i familjernas livsstilsförändring till mer 

klimatsmart levnadssätt, svarade två av familjerna ja och två tvekande. Den ena av de mer 

tvekande sa att projektet mer fungerat som inspiration och den andra sa att de var kritiska till 

upplägget, men ändå kunde se delar i projektet som de uppskattat.  

 

Som svar på andra intervjufrågor kom de olika delarna inom projektet på tal och hur de verkat. 

Familjerna var alla överens om att tema-träffarna med inspirationsföreläsningar och samtal 

inom gruppen varit intressanta och givande. Att klimatkontot fyllde en funktion som en 

indikator för inom vilka områden de har högst klimatavtryck och störst chans att förändra 

nämndes även det av alla familjer. En av familjerna poängterade även att de var kritiska mot 

Klimatkontot som verktyg, då de ansåg att det inte var anpassat efter alla levnadssätt, visade 

missvisande resultat då de fyllde i vissa delar.  

 

Andra delar av projektet hade familjerna delade åsikter om. En av deltagarna sa att hen 

upplevde att de fått en del inspiration av de andra deltagarna genom 

kommunikationsplattformarna (Facebook och Instagram), “men inte så mycket”. Medan en 

annan deltagare sa sig ha fått inspiration genom kommunikationsplattformarna inom områden 

där andra deltagare varit verksamma och hen själv inte varit insatt sen tidigare. En tredje 

deltagare ifrågasatte Instagram-kontots och Facebookgruppens funktion med funderingen “om 

vi inte ens själva i gruppen går in och gillar varandras inlägg, varför gör vi då det här?”. Hen 

upplevde att engagemanget på Facebook minskat sen Instagramkontot introducerats och 

fortsatte med att hens intresse att skriva inlägg svalnade då kommunen inte heller fångade upp 

deltagarnas inlägg som gjordes i Facebookgruppen och delade på sina forum som de uppgett 

att de skulle göra.  

 

Vid frågan om de upplevt att de fått återkoppling/feedback på sina beteendeförändringar, 

svarade en av deltagarna “nja, inte direkt”. Två familjer tyckte sig inte ha fått någon 

återkoppling från kommunen, en familj upplevde att de fått en del positiva kommentarer utifrån 

via Instagramkontot och tre familjer tog upp att de fått positiva kommentarer från gruppen 

(framgår inte om live eller via kommunikationsplattformarna), där två av dem la betoning på 

“lite kommentarer”. 

 

Vad gäller de mål som formulerades av kommunen och familjerna så framgick det i 

intervjuerna att deltagarna inte upplevde att kommunen tydligt kommunicerat ut vad dess mål 

var och hur processen skulle gå till när deltagarna själva formulerade sina mål. Två av 

familjerna sa att de formulerat sina mål helt fritt och två uppgav att de utgått från sina resultat 

av klimatkontot då de formulerat mål. Två av familjerna var fundersamma över vilka mål de 

satte upp vid projektets start. 
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6.2. Effekt av projektet 

Det som framkommit i intervjuerna kring vilken effekt projektet har haft har handlat om:  

förändrat tankesätt, livsstilsförändriningar, avsatt tid, fokus på klimatfrågan, 

inställning/attityd  och spridning.  

 

Vad gäller förändrat tankesätt så säger tre av familjerna att de nu överväger en extra gång då 

de ska fatta beslut och ställer sig frågor som “behöver jag verkligen den här?”, “hur är den 

tillverkad?” och “vad får det för effekt om jag köper den?”. En av familjerna uppger att de 

kommit ur vissa vanemönster och en annan att de tidigare “bara handlade”, men idag 

ifrågasätter vad de köper och försöker se vad de kan köpa utifrån klimatmedvetenhet istället 

för att “bara stoppa varor i korgen”. En annan familj säger att det handlar om att komma ur 

vanans makt “när man lyckas tänka förbi den, det är då man kan göra lite mer”.  

 

De livsstilsomställningar som framkommit via intervjuerna med familjerna rör områden som 

mat, energi, konsumtion och transport. Där exempelvis tre familjer säger att de minskat sin 

köttkonsumtion och två anger att de idag åker mer kollektivtrafik till och från jobbet. En familj 

berättar även att de nu till högre grad handlar second hand än nyproducerat. Till följd av att en 

av familjerna insett att det tar tid att leva mer klimatmedvetet har en deltagare beslutat att gå 

ner i arbetstid. Som en del av livsstilsomställningen berättar även en familj med glädje att de 

börjat göra sina egna hudvårdsprodukter. Familjemedlemmarna säger till varandra med 

entusiasm att “Jaa! det här måste vi göra om för det var riktigt bra!”, “Ja läppbalsamet blev 

bra och deodoranten blev också bra”.  

 

Två ytterligare delar som framkom i intervjuerna var att deltagarna upplever att de genom 

projektet har avsatt tid för att fokuserat arbeta med klimatfrågor, vilket en deltagare menar på 

att hen inte hade gjort på samma sätt annars. En deltagare säger även att hen tycker att “.. det 

är väldigt skönt att vara fokuserad”. Vilket hen säger sig ha blivit genom projektet. 

 

Den femte biten som framkom genom intervjuerna som en effekt av projektet var att 

familjernas attityd/inställning förändrats. De sa saker som att de “.. försöker ännu mer med 

saker (klimatmedvetna beteenden) som de redan börjat gjort”, att de “.. blivit mer peppade att 

anstränga sig” och att de “.. vidgat sinnet för vad som kan göras”. En familj tog även upp att 

de insett att de kan förändra som konsument, har konsumentmakt och en deltagare menade på 

att de tar med sig att det görs ett projekt överhuvudtaget, vilket visar på att någon vill göra 

någonting. 

 

Som en ytterligare effekt av projektet sa de fyra familjerna som intervjuades att de upplevde 

att omställningen till ett levnadssätt med mindre klimatpåverkan delvis spridits även till 

människor som inte aktivt deltagit i projektet. Två familjer upplevde att detta skett via 

Instagramkontot och tre familjer sa sig pratat mer om klimatet med människor omkring sig, 

såsom vänner, släkt och kollegor. Två av deltagarna sa att de fått frågor om vad de får göra i 

projektet och frågor om tips på hur saker kan göras inom området klimat/miljö. 
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6.3. Lärdomar kring upplägget av projektet 

Vad gäller upplägget av Klimatsmarta familjer, så framkom i intervjuerna ett antal områden 

som deltagarna upplever kan göras bättre/annorlunda. De delar som kom på tal var: träffarna, 

gemenskap i gruppen, skapa motivation/engagemang, delaktighet, återkoppling/uppföljning, 

tydlighet och fortsättning efter projektet slut.  

 

Tre av familjerna sa återkommande under intervjuerna att de skulle uppskatta mer tid och 

utrymme att prata och diskutera med varandra i gruppen, att de nu upplevde att föreläsningarna 

på träffarna drog över tiden så att utrymme för att prata försvann. Tre av familjerna föreslog 

att de skulle kunna ha träffar oftare. Två familjer sa också att de hade uppskattat om en starkare 

gemenskap skapats i gruppen tidigt i projektet, att de givits möjlighet att lära känna varandra 

bättre. En deltagare sa återkommande att hen upplevde engagemanget i gruppen som 

“ljummet” och två familjer sa att de hade en önskan om att involvera och engagera fler än de 

som aktivt deltog i projektet. Att de upplevt att det var få sökande från start och att de var få 

utifrån som kom på de öppna seminarierna. En deltagare sa “Det mesta tror jag ändå handlar 

om motivation. Vi som är med har redan motivation. Vi måste lära oss att sprida information, 

motivation till andra”. 

 

I intervjuerna framkom det även ett intresse från deltagarna om delaktighet i upplägget. Tre 

familjer tog upp områden som de gärna hade velat lära sig mer inom, en deltagare önskade att 

resurserna inom gruppen hade tagits tillvara på mer. Hen ansåg att de hade mycket att lära av 

varandra och önskade att upplägget delvis utformats utefter vilka resurser som fanns inom 

gruppen och vilka möjligheter deltagarna hade, samt vilka tider de passade dem att delta. Ett 

förslag som kom upp var att de som grupp kunde ha åkt på studiebesök. En annan del kring 

delaktighet som en familj tog upp var att de ansåg att det är “Viktigt att alla i gruppen känner 

sig delaktiga och bidrar”. Där ingick en önskan om att upplägget skulle vara utformat så att 

alla hade möjlighet att komma till tals på träffarna genom att “gå en runda”. 

 

Från kommunens håll menade tre av familjerna på att de hade uppskattat mer tydlighet både 

innan och under projektets gång. Tydlighet kring projektets upplägg, vad kommunen hade för 

syfte med projektet, hur familjerna kunde formulera sina mål samt hur projektet ska avslutas. 

Två av familjerna sa dessutom att de önskade att det skulle bli någon slags fortsättning, även 

efter projektets slut. Kring frågan om vad som kunde ha gjorts annorlunda i projektet tog tre 

familjer upp att mer konstruktiv feedback/coaching från kommunen hade varit önskvärt och 

två familjer hade uppskattat mer återkoppling/uppföljning för att hålla motivation och 

engagemanget uppe. Exempelvis sa en deltagare “Om vi hade fått lite “att wow har ni gjort 

det!” från kommunen och de hade lyft upp det som någonting positivt då hade vi kanske tyckt 

det var kul och velat dela med oss mer…. Vi får inte riktigt någon ordentlig cred för vad vi 

gör!”. En annan deltagare uppgav att hen frågat kommunen om de fanns möjlighet till att åka 

på en utflykt/hälsa på någon,  men inte fått något svar. Deltagaren tillade att hen var nyfiken 

på var projektpengarna gått och hur kommunen ville gå vidare med projektet “så att det inte 

bara blir igen att de ska marknadsföra sin business”.   
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En familj var även kritisk till begreppet “klimatsmart” som kommunen valt att använda. Hen 

sa “Vi gillar egentligen inte ordet klimatsmart. Jag hatar egentligen ordet jag vill ju ha 

klimatmedvetenhet, för många gånger känner man sig inte så smart när man står med sin 

egengjorda tandkräm och det smakar helvete. Då är man inte så jäkla smart.”  och avslutade 

med ett stort skratt. 

 

6.4. Svårigheter kring beteendeförändringar 

Under intervjuernas gång berördes familjernas upplevelse av svårigheter kring omställningen 

till ett levnadssätt med lägre klimatpåverkan. De olika aspekter som då nämndes var: tid, 

ekonomi, glesbygd, att ha småbarn, bristande motivation, vanans makt, stå emot samhället och 

information. 

 

Två av familjerna tog upp tid och ekonomi som försvårande aspekter. Den ena familjen sa att 

de inte har tid att förändra på alla plan samtidigt och att de i dagsläget inte har råd att göra alla 

de investeringar som de vill. Den andra familjen sa att de “.. insett att så som samhället ser ut 

idag, så tar det lite tid att vara klimatmedveten” och att det “kostar oss i insats både i tid och 

i pengar”.  

 

Det var även två av familjerna som nämnde det faktum att de bor i glesbygd som en försvårande 

aspekt. Där avståndet till arbetsplatsen och otillfredsställande kollektivtrafik försvårade samt 

att utbudet av second hand affärer var litet. En familj nämnde även att deras möjlighet till större 

omställningar vad gäller exempelvis transport och mat påverkas av att de har småbarn.  

 

Två av familjerna nämnde även bristande motivation i samband med utebliven återkoppling 

eller negativ respons på dess beteende. Det kunde exempelvis gälla negativ respons från 

familjemedlemmar på växtbaserad mat som lagats och utebliven återkoppling från kommunens 

håll och andra deltagares håll vad gällde beteendeförändringar. Vidare framkom av två av 

familjerna att vanans makt, att göra som en brukar utan att reflektera över det kan vara en 

försvårande omständighet. En familj menade också på att en svårighet i livsstilsförändringen 

är att stå emot samhället. Det nämndes på flera plan, så som att hitta varor som inte är 

paketerade i plast och att våga vara obekväm genom att fråga om samåkning och ställa krav 

som konsument. 

 

En deltagare sa även att hen “blivit mer förvirrad av att tänka i fler steg” “ vad är rätt? Vad 

är fel?” att det som privatperson inte går att ha facit på allt, att kolla upp i alla led. Att det 

ibland kan var svårt att veta vad som är bäst, då påverkan sker på så många plan. 

 

Under intervjuernas gång ställdes frågan om de upplever att omställningen till ett mer 

klimatsmart levnadssätt innebär en stor uppoffring? Det direkta svaret från samtliga deltagare 

var nej/absolut inte. Varav en fortsatte “Jag tror att det för mig personligen är det inte någon 

uppoffring, men det som är svårt det är ju att stå emot samhället som det är, för man är ju en 

del av det också.“ Samma familj reflekterade sig fram till att de trodde att de tänkte att vad 

andra kan uppleva som en uppoffring i deras levnadssätt är att de inte flyger och att de har lite 
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kallt i huset. Samma familj sa även ”Vi måste få folk att förstå att jag offrar ingenting jag gör 

bara på ett annat sätt.”   

 

En svårighet till som togs upp av en av familjerna under intervjun var att de upplevde att det 

var svårare att minska sina utsläpp då de redan kommit långt vad gäller ett levnadssätt med lågt 

klimatavtryck. De sa att de själva sett förändringar i var deras utsläpp gjorts då de gjort det 

uppföljande klimatkontot, men att de fick samma totala utsläppsmängd som vid projektets start. 

De nämnde att en faktor som de trodde kunde ha påverkat var att de nyligen köpt en ny spis. 
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7. KOMMUNIKATIONSPLATTFORMARNA 

Den 28 april 2019 hade 172 inlägg publicerats i Facebookgruppen och gruppen bestod av 15 

medlemmar. Samma datum hade Instagramkontot 213 följare och 70 inlägg hade publicerats. 

Figur 1. Antal inlägg på kommunikationsplattformarna, veckovis. 

Figur 2. Antal reaktioner på kommunikationsplattfomarna, veckovis. 

Genom figur 1 och 2 går att se hur aktiviteten på de två kommunikationsplattformarna sett ut 

under projektets gång, vad gäller intensitet i inlägg och reaktioner. Med reaktioner menas gilla-

markeringar och kommentarer sammanslaget. Enligt trendlinjen i figurerna kan ses att 
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aktiviteten i både antal inlägg och antal reaktioner minskat i Facebook-gruppen. Vad gäller 

Instagram-kontot så har även antalet inlägg minskat med tiden där, en svagt uppåtgående kurva 

kan dock ses vad gäller antal reaktioner. Det går även att identifiera en lägre aktivitet i 

Facebook-gruppen från det att Instagramkontot startades. 

 

Figur 3. Tema presenterat i procent                       Figur 4. Typ av inlägg presenterat  i  

på kommunikationsplattformarna.                     procent på 

kommunikationsplattformarna. 

 

I figur 3-6 ses fördelningen av aktiviteterna i Facebook-gruppen och på Instagram-kontot 

sammanslaget. Det anges hur stor andel av inläggen som gjorts inom vilket tema, inom vilken 

typ av inlägg och vem som har publicerat inläggen. Vad gäller tema ingår flest inlägg under 

temat attityder och beteenden. Teman som ekonomi och bo och byggande är representerade till 

lägst grad.  
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Figur 5.  Vem som publicerat inläggen på  Figur 6. Vem som kommenterat 

inläggen  

    kommunikationsplattformarna,         på kommunikationsplattformarna, 

          presenterat i procent.     presenterat i procent. 

 

När det kommer till typ av inlägg kan en ojämn fördelning ses, där livsstil och inspiration utgör 

över hälften av inläggen medan fråga om tips, shaming och annat tillsammans representeras i 

ungefär en tredjedel av inläggen. Vad gäller antal inlägg så har kommunen varit mest aktiv att 

publicera inlägg, medan två av familjerna haft en låg grad av deltagande på det viset. 

 

Tabell 4. Antal inlägg och reaktioner dagarna kring träffarna jämfört med övriga dagar. 

Medelvärde: 

Facebook 

inlägg 

Facebook 

reaktioner 

Instagram 

inlägg 

Instagram 

reaktioner 

Dagar kring träffar 1.3 4.5 0.4 11.0 

Andra dagar 0.8 2.7 0.4 9.5 

Skillnad i procent 38.5 40.0 0.0 13.6 

 

I tabell 4 går att avläsa att aktiviteten på Facebook ökat med omkring 40 procent  både vad 

gäller inlägg och reaktioner de fem dagarna omkring träffarna jämfört med de andra dagarna. 

Aktiviteten på Instagramkontot har inte förändrats lika markant kring träffarna. Det som kan 

ses på aktiviteten på Instagramkontot är dock att kommentarerna som skrivits på inläggen 

skrivits till 62,5 procent av andra än projektets deltagare. 
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8. ANALYS 

 

8.1. SMARTa mål 

För att undersöka om målen verkat som stöd i familjernas livsstilsomställning till minskad 

klimatpåverkan har de analyserats utifrån SMARTa mål, Specific, Measurable, Attainable, 

Relevant/Realistic, Time bound (Se. 3.3. SMARTa mål). 

 

Tabell 5. Analys av Åre kommuns mål via SMARTa mål. 

Mål Åre kommuns mål med Klimatsmarta familjer S M A R T 

1 Minst 5 familjer minskar sina genomsnittliga 

växthusgasutsläpp med minst 50 % under projekttiden 

(genomförandefasen aug. 2018 -juni 2019). Ja Delvis Ja Ja Ja  

2 Sammanlagt minst 140 personer deltar i 7 öppna workshops 

och tar med sig minst 1 idé hem för att förändra sin livsstil till 

att bli mer klimatsmart. Ja Delvis Ja Ja Ja 

3 Sex korta inspirationsfilmer skapas om familjernas 

livsstilsförändringar. Ja Ja Ja Delvis Nej 

4 Minst 6 nyhetsartiklar/blogginlägg publiceras på Åre 

kommuns hemsida samt Facebook-sida. Nej Ja Delvis Nej Nej 

5 Minst 100 inlägg eller bilder publiceras i sociala medier på 

#klimatsmartafamiljerÅre Ja Ja Ja Delvis Nej 

 

 

Mål 1 av Åre kommuns mål är i sig mätbart, men då familjernas kalkylerade utsläpp 

(Klimatkonto i CO2e) inte samlats in och registrerats, blir det svårt för Åre kommun att följa 

upp. Därav anges målet som delvis mätbart. Vad gäller mål 2 kan även det ses som delvis 

mätbart. Detta då det går att mäta hur många som kommer på varje tema träff, data för det har 

dock inte förts i det här projektet, utan en uppskattning gjorts. Det är även svårt att mäta om de 

tar med sig en idé hem och implementerar den, så att den faktiskt leder till minskad 

klimatpåverkan. 

 

Mål 3 har här bedömts som delvis relevant då målet i sig är uppnåbart, realistiskt och det är 

relevant i aspekten att sprida projektet. Om det kan anses kopplas till syftet att skapa minskad 

kliamtpåverkan är mer oklart. För detta mål har inte någon tidsram angetts. 

 

I mål 4 anges inte vilken typ av artiklar/blogginlägg som ska publiceras, vilket gör målet 

ospecifikt och att det inte är relevant för projektets syfte. Det går att mäta, men är inte 

utmanande och utvecklande och någon tidsram anges inte. Det femte målet uppfyller de tre 

första delarna av SMARTa mål, men endast delvis R. Detta då målet är realistiskt och relevant 

i spridningsaspekten, men inte i aspekten att minska klimatpåverkan. Det är heller inte 

tidsbegränsat. 
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Även om målen uppfyller delar av SMARTa kriterierna, så är de inte stärkande för projektet 

om de inte har med syftet att göra och inte kommuniceras ut tydligt så de kan arbetas för att de 

uppfylls.  

 

8.2. Projektet som stöd 

 

Tabell 6. Analys av vilka komponenter inom projektet som verkat som stöd. 

Projektets delar Verkat som stöd? 

Tema-träffarna  

Klimatkontot  

Kommunikationsplattformarna  

Målen  

Del av gruppen  

Åre kommun  

 

Utifrån såväl intervjuerna som tabell 4 går det att avläsa att tema-träffarna verkat som stöd för 

familjerna i projektet. Detta då de intervjuade familjerna tog upp att de uppskattat tema-

träffarnas två delar, inspirationsföreläsningarna och samtalen. I tabell 4 kan det även ses att 

tema-träffarna gav utslag i form av ökad aktivitet i Facebook-gruppen under dagarna kring 

träffarna. Både antalet inlägg och reaktioner ökade, vilket kan ses som att familjernas 

motivation att vara aktiva ökade. Detta är något som kan kopplas till Stoknes teori där styrkan 

i sociala nätverk kan vara en stärkande faktor vad gäller att handskas med klimatförändringar. 

 

Genom intervjuerna går det även att avläsa att klimatkontot verkat som stöd för familjerna i 

projektet. Detta då de alla som intervjuats poängterar att klimatkontot varit en bra indikator för 

hur deras utsläpp sett ut inom olika områden, att de genom det fått en aha-upplevelse för hur 

deras beteende påverkar klimatet. Även om de familjer som intervjuats är eniga om att 

klimatkontot verkat som stöd i form av en indikator, så finns det potential för att klimatkontot 

kunde haft en ännu starkare stödfunktion vad gäller familjernas livsstilsomställning. Detta om 

data samlats in av kommunen och uppföljning gjorts under projektets gång. Då kunde 

klimatkontot verka som stöd i enighet med teorin kring Stoknes Signals, delen Mätbara i 

SMARTA-mål och teorin kring Påverka beteende genom systematisk återkoppling, som alla 

visar på att ha mätbara, observerbara tecken på att ens beteende sker i den önskade riktningen 

skapar motivation och vilja att fortsätta, stärker den önskade beteendeförändringen.  

 

Resultatet visar på en tvetydighet till om kommunikationsplattformarna verkat som stöd. Det 

går att se att kommunikationsplattformarna främst använts till att sprida inspiration och 

uppdatera om sina livsstilsförändringar, men även delvis som ett forum för kommunikation och 

spridning av praktisk information kring projektet. Att enbart utifrån att den typen av inlägg 

som kategoriseras som inspiration och livsstilsuppdateringar delats kan inte anges att 

plattformarna utgjort stöd. Finns det inte någon mottagare av inspirationen ges inget utslag vad 

gäller minskad klimatpåverkan och ges det inte någon positiv återkoppling på uppdateringarna 
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om livsstilsomställningarna som delas så leder inte plattformen till förstärkning av detta 

beteende i enighet med teorin kring Påverka beteende genom systematisk återkoppling.  

 

Genom att titta på intervjuer, antal inlägg över tiden och reaktioner på inläggen kan det påvisas 

om kommunikationsplattformarna utgjort stöd eller inte. När detta görs kan ses att antal inlägg 

på båda plattformar minskat under projektets gång och reaktionerna minskat i Facebook-

gruppen. Denna minskade aktivitet tyder på en bristande motivation och påvisar avtagande 

återkoppling. Återkopplingen som i teorin kring Påverka beteende genom systematisk 

återkoppling är en viktig motivator för att stärka beteendeförändringarna. Samtidigt framgår 

det att antalet reaktioner på inläggen ökat på Instagramkontot under projektets gång, vilket kan 

ses som positiv återkoppling på de beteendeförändringar som familjerna delat med sig av och 

därav avläsas som stöd. Samma kluvna syn på om plattformarna verkat som stöd eller inte går 

att se i intervjuerna, där det både tas upp att plattformarna till viss del verkat som stöd  i form 

av att de fått inspiration av varandra och det motsatta då en familj tar upp att de upplevt ett 

ljummet intresse från gruppen och kommunen, vilket fått dem att tappa intresset för att dela 

med sig på kommunikationsplattformarna. Kommunikationsplattformarna kan därav ses som 

att de delvis utgjort ett stöd för familjerna i deras livsstilsomställning.  

 

Åre kommuns mål och familjernas mål kan inte ses ha verkat som stöd för minskad 

klimatpåverkan genom livsstilsomställning i projektet. Hade målen varit fullt ut utformade i 

enighet med SMARTa mål, kommunicerats ut tydligt och data samlats in och följts upp under 

projektets gång kunde de ha verkats som stöd och utgjort en motivator för familjerna som 

framgår i teorin kring SMARTa mål. De kunde då även varit en bidragande faktor till förändrat 

beteende om fokus lagts på observerbart beteende. I detta fall upplevde inte familjerna att de 

fick instruktioner för hur dess mål skulle formuleras, målen samlades inte in av kommunen och 

uppföljning av dem skedde inte under projektets gång. Vad gäller Åre kommuns mål så verkade 

de enligt tabell 5. De kommuniceras inte ut tydligt till familjerna, följdes inte heller upp under 

projektets gång och endast ett mål var direkt utformat så att de kunde leda till en minskad 

klimatpåverkan. 

 

Genom intervjuerna framgår att familjerna inte direkt upplevt att det fått stöd av kommunen 

för att ställa om till en livsstil med lägre klimatpåverkan. En familj säger dock att genom att 

kommunen skapat projektet Klimatsmarta familjer skapar de ett stöd genom att visa att vilja 

finns att förändra. Därav kan det anges att Åre kommun delvis utgör ett stöd. Även att vara en 

del av gruppen, de familjer som deltar i projektet, kan delvis anges som ett stöd. Delvis för att 

delade meningar om det framkommit i intervjuerna, där en del familjer upplever sig fått stöd 

och inspiration, som Stoknes visar kan stärkas genom sociala sammanhang, medan andra 

upplevt det motsatta, att de inte fått positiv återkoppling genom gruppen. Vilket kan kopplas 

till utebliven återkoppling likt teorin om påverkan av beteende genom systematisk 

återkoppling. 
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8.3. Effekt av projektet  

I intervjuerna framgår att förändrat tankesätt hos familjerna är en effekt av Klimatsmarta 

familjer. För familjerna är det som att de ser på saker på ett annat sätt, vilket stärker deras 

livsstilsomställning till lägre klimatpåverkan. Det förändrade tankesättet kan kopplas till HPI, 

som skapats för att de anser att ett förändrat tankesätt behövs, där ekonomisk tillväxt inte står 

i fokus utan att människor ska kunna leva långa, lyckliga hållbara liv (Happy Planet Index, 

2019). I intervjuerna framgick att en effekt av projektet även är att familjerna förändrat sin 

livsstil till en med lägre klimatpåverkan inom olika områden. 

 

Det tas av familjerna upp i intervjuerna att de genom projektet avsatt tid för att fokusera på 

klimatfrågan, vilket även kan ses genom att de närvarat på tema-träffarna och tagit sig tid att 

göra inlägg och reagera på andras inlägg på kommunikationsplattformarna. En del som 

förstärker att projektet fått familjerna att fokusera på klimatfrågan är att de inlägg som 

publicerats på kommunikationsplattformarna till 88 procent fokuserat på de sju teman som 

ingick i projektet och behandlar klimatförändringar. Endast 12 procent av inläggen handlade 

om annat. 

 

Familjerna tar upp att deras attityd/inställning förändrats genom projektet. Ett exempel på det 

som kan kopplas till styrkan i positiv återkoppling är då en familj som gav en önskan som 

konsument kring utbudet i butiken direkt fick positiv respons och den önskade varan togs in. 

Familjen fick positivt återkoppling vilket i detta fall ledde till ändrad positiv inställning 

(beteende) kring att de kan påverka som konsument. Den förändrade inställningen kan även 

kopplas till Stoknes Identity. Det skulle kunna ses som att familjerna som ändrat sin inställning 

istället för att förhindras av sin identitet har satt klimatet framför sin identitet vad gäller beslut 

eller kanske till och med gjort värdet av klimatet till en del av sin identitet, vilket gör att betende 

med minskad klimatpåverkan stärks istället för motsatsen. Familjernas attityd, inställning 

speglas genom deras svar på om de upplever att leva på ett sätt som innebär lägre 

klimatpåverkam som en uppoffring. Alla de som intervjuades svarade direkt nej, även om de 

senare under intervjuerna kom upp svårigheter med omställningarna, saker som kan vara 

obekväma. Detta tillsammans med citatet ”vi måste få folk att förstå att jag offrar ingenting 

jag gör bara på ett annat sätt” kopplar till hela tanken med HPI att det inte behöver vara en 

uppoffring att leva med lägre klimatpåverkan. Detta var även något som Åre kommun tog upp 

som en önskan att visa med sitt projekt. 

 

I resultatet går även att avläsa att projektet resulterat i en spridning av information kring 

beteende med minskad klimatpåverkan. Det kan ses genom att människor utifrån deltagit på 

träffarna, människor som inte deltagit i projektet har tagit sig tid att kommentera inläggen på 

Instagram (drygt 62 procent av andra än familjerna), antal reaktioner på det öppna 

Instagramkontot har ökat under projektets gång (Figur. 2) samt familjerna nämnde under 

intervjuerna att de pratat mer med andra om klimat och hållbarhet. Hur information har 

implementerats i andra än fmailjernas liv går inte att avgöra utifrån denna studie. 
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Genom en av intervjuerna kunde det även avläsas en entusiasm som familjen upplevt genom 

att skapa och testa någonting nytt tillsammans. Den glädje och entusiasmen visar på att 

projektet även haft en effekt som kan avläsas som socialt stärkande inom familjen, vilket enligt 

Stoknes Social är stärkande för hanteringen av klimatförändringar. Denna entusiasm och 

aktivitet kan även stärkas av filosofin kring HPI att det är viktigt att inkludera meningsfulla 

fritidsaktiviteter i mätningen av långa lyckliga hållbara liv. 

 

8.4. Lärdomar kring upplägget av projektet 

En lärdom rörande projektets upplägg är att uppföljning och återkoppling är viktiga 

komponenter för att skapa motivation. Vad gäller Klimatsmarta familjer är det problematiskt 

att följa upp och utvärdera om projektet rör sig i önskad riktning då data kring familjernas 

klimatkonton samt formulerade mål inte samlats in av kommunen. Det framgick även i 

intervjuerna att en del familjer kände minskat engagemang då de upplevde utebliven 

återkoppling på sina beteendeförändringar. Vikten av att följa upp för att ändra beteende stärks 

av teorin kring att positiv återkoppling leder till förändrat beteende och Stoknes teori kring 

Signals. Det vill säga användning av mätbara tal och tecken gör det mer lättöverskådligt att 

projektet sker i önskad riktning och motivationen ökar. Det här kan byggas vidare på och även 

kopplas till SMARTa mål och lärdomen om att tydlighet i projektet är viktigt. Tydlighet kan 

ske genom att SMARTa mål skapas som stärkande steg mot projektets syfte, det är även viktigt 

att dessa mål kommuniceras ut, vilket familjerna upplevde en brist på i detta projekt. Bland 

annat kan det ses genom Åre kommuns mål 5. Tabell 3, med #KlimatsmartafamiljerÅre som 

sedan inte förekom i något inlägg.  

 

Tydlighet gäller här även för hur familjerna själva kan formulera sina mål. Kommunen anger, 

4.1.1. Klimatkontot, att familjerna skulle formulera mål så att största minskning av utsläpp 

skapades genom minsta kostnad. Något som inte kommunicerades ut till familjerna som sa att 

de fritt formulerat sina mål. SMARTa mål kunde här ha varit till hjälp för att skapa 

engagemang, få energi och tid att mer fokuserat läggas på handlingar som leder till syftet. Görs 

målen dessutom mätbara kan återkoppling lättare göras på dem, vilket leder till förstärkning av 

förändrat beteende. Åre kommun uppgav även att de inte hade någon definition av begreppet 

klimatsmart, vilket utgör en del av projektets namn och formulering kring dess mening. Det 

skapar brist på tydlighet och i detta fall även motsättningar från en familj som ogillade 

begreppet och upplevde det som ett marknadsföringsverktyg för kommunen. Genom att 

använda sig av SMARTa mål kan projektet stärkas då det kan leda till att mål som faktiskt 

fokuseras på att leda till syftet, en minskad klimatpåverkan formuleras. 

 

En ytterligare lärdom som kan stärkas av ovan nämnda tillvägagångssätt och teorier är vikten 

av att motivationen hålls upp under projektets gång. I resultatet gick att utläsa att aktiviteten på 

kommunikationsplattformarna, Figur 1 och 2, minskat under projektets gång och i intervjuerna 

framkom från en familj att deras motivation, som nämnts tidigare, avtagit vid brist på 

återkoppling. En del i projektet som kan ses ha bidragit till motivationen är tema-träffarna då 

aktiviteten i Facebookgruppen ökade kring dem och familjerna sa sig uppskatta dem och 

önskade ha dem oftare. En lärdom som kan dras kring tema-träffarna utöver att de är 
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uppskattade är att upplägget på dem är viktigt för deltagarna. I intervjuerna framgick att 

inspirationsföreläsningarna var givande, men att de drog över tiden vilket skapade stress och 

förlust av tid till samtal. Samtalen, som även de uppskattades av familjerna och var något som 

de önskade ha mer tid för. Vikten av tema-träffarna kan stärkas av den vikt Stoknes lägger i de 

sociala sammanhanget och att få presenterat för sig hur en lätt kan göra för att minska 

klimatpåverkan.  

 

En del i upplägget av tema-träffarna som kan kopplas vidare till nästa lärdom är delaktighet. I 

intervjuerna framkom en önskan om att involvera alla deltagare i samtalen. Med delaktighet 

menas även den önskan familjerna hade om att få vara delaktiga i upplägget av projektet, vilket 

under A i SMARTa mål, kan ses som förstärkande för att målen blir rimliga att uppnå. 

Familjerna trodde även att de olika resurserna inom gruppen kunde tas tillvara pågenom att de 

gjordes mer delaktiga i upplägget. Hur delaktiga de olika familjerna varit på 

kommunikationsplattformarna kan även ses, vilket visar på att förbättringspotential finns, då 

exempelvis en familj haft mycket låg aktivitet där (se figur 5 och 6). I och med att skapa större 

delaktighet kan det stärka den sociala tillhörigheten som Stoknes tar upp som en lösning och 

öka motivationen till att målen uppnås (achievable/attainable, SMARTa mål). Det leder oss 

vidare till nästa lärdom att i projektet skapa en stark gemenskap i gruppen från start. Det 

framgår delade meningar om detta skett i projektet. En del familjer menar att de fått stöd och 

inspiration av de andra deltagarna i gruppen och andra att de inte upplevt den gemenskap och 

stärkande grupptillhörighet som de hoppats på. 

 

8.5. Svårigheter kring beteendeförändringar 

Som framkommit även tidigare i analysen är motivationen en viktig faktor. Brist på den påtalas 

som en försvårande faktor vad gäller livsstilsförändring till ett beteende med lägre 

klimatpåverkan. Det har kunnat ses genom minskad aktivitet på kommunikationsplattformarna 

och upplevelser som framkommit i intervjuerna. Exempelvis sa en deltagare “om vi inte ens 

själva i gruppen går in och gillar varandras inlägg, varför gör vi då det här?” och fortsatte 

med frustration i rösten att kommunen inte gett feedback och lyft fram inlägg som familjerna 

gjort, även om det var en del av projektets plan. Detta är exempel på vad som framkommer i 

teorin kring att Påverka beteende genom systematisk återkoppling. Att utebliven positiv 

återkoppling leder till brist på motivation och en mindre chans att den önskade 

beteendeförändringen sker. Den bristande motivationen kan kopplas till svårigheten kring brist 

på uppmuntran, vilket försvåras då data inte samlats in som verktyg för att kunna följa upp och 

uppmuntra till fortsatt utveckling i önskad riktning.  

 

Andra svårigheter kring omställningen till ett beteende med lägre klimatpåverkan, som 

framkom genom studien är tid, pengar, att ha småbarn, att leva i glesbygden att stå emot 

samhället och att det är svårare att minska sitt klimatavtryck om en redan kommit långt i 

arbetet, ändrat i de största utsläppsdelarna. Att det är svårare att minska sitt klimatavtryck om 

en redan kommit långt i sin livsstilsomställning kan ses både genom intervju och de 

klimatkonton som samlats in. 
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9. SAMMANVÄGT RESULTAT 

Sammanvägt kan ses att det finns delar inom projektet som verkat som stöd för familjernas 

omställning till ett levnadssätt med mindre klimatpåverkan, tabell 7.  

 

Tabell 7. Vilka delar som verkat som stöd i projektet vad gäller omställning till 

levnadssätt med lägre klimatpåverkan. 

Projektets delar Verkat som stöd? Stöd i form av 

Tema-träffarna Ja inspiration, motivation 

Klimatkontot 

Ja indikator för var påverka 

Kommunikationsplattformarna Delvis uppmuntran, inspiration 

Del av gruppen Delvis uppmuntran, inspiration 

Åre kommun Delvis att projektet finns 

 

Det kan även ses att Klimatsmarta familjer gett utslag i form av sju områden av positiva 

effekter, tabell 8. 

 

Tabell 8. Effekt av projektet, samt vilken del det kan avläsas via.  

Vilken effekt Kan ses via 

Förändrat tankesätt intervjuerna 

Livsstilsomställningar intervjuerna, klimatkontot 

Avsatt tid fokusera 
intervjuerna, aktivitet kommunikationsplattformarna 

Attityd/Inställning intervjuerna 

Spridning intervjuerna, aktivitet Instagram 

Socialt stärkande intervjuerna 

Inspiration 
intervjuerna, aktivitet kommunikationsplattformarna 

 

Ett antal lärdomar kring Klimatsmarta familjers upplägg kan även dras. Dessa gäller tydlighet 

kring projektet och dess upplägg och att skapa, kommunicera ut SMARTa mål för att kunna 

använda dem som stärkande av projektet och arbeta mot syftet. Det gäller även vikten av att 

skapa gemenskap i gruppen för att den ska kunna verka som stöd och att se till att alla kan vara 

delaktiga i såväl upplägget som samtalen. Att utrymme skapas för samtal inom gruppen. Alla 

dessa delar som utgör lärdomar av projektet tillsammans med lärdomen kring att uppföljning 

och återkoppling är väsentlig är delar som leder till förstärkt motivation enligt analysen. 

 

Just motivationen, eller snarare brist på motivation är en av de delar som framkom som en 

svårighet vad gäller att ställa om till ett levnadssätt med mindre klimatpåverkan. Även brist på 

positiv återkoppling, tid, pengar, att ha småbarn, att våga vara obekväm och gå emot samhället 

som det ser ut idag var upplevda svårigheter. Att leva i glesbygd sågs också som en försvårande 
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faktor vad gäller transport och utbud. Det framkom även att en svårighet vad gäller att minska 

sin klimatpåverkan kan vara att få effekt vad gäller utsläppsminskning, om en redan kommit 

långt inom området. 
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10. DISKUSSION 

Vad som kan ses genom Åre kommuns syfte med projektet och vad som framgick i intervjun 

med dess hållbarhetsstrateg är att Åre kommun från start hade goda intentioner med att skapa 

Klimatsmarta familjer. De presenterade en önskan om att minska klimatpåverkan och få 

deltagarna samt andra att ändra sitt levnadssätt till ett med lägre klimatpåverkan, påvisa att det 

inte behöver vara en uppoffring samt att det går även i glesbygden. Dessa intentioner framgår 

inte tydligt i kommunens formulerade mål, som huvudsakligen rör publicitet, spridning och 

brister kring projektets upplägg för att få det att leda till den initiala önskan kan ses.  

 

Dessa brister rör såväl att målformulerandet från både kommunens och familjernas håll inte 

fullt ut är utformade efter teorin SMARTa mål, som finns där för att skapa en tydlig vision och 

en steg för steg process närmare visionen. Den risk som identifierats i teorin kring SMARTa 

mål, om de inte skapas, är att tid och resurser läggs på handlingar som inte leder till syftet och 

att engagemanget av de som deltar därigenom blir lågt. Ett lågt, minskat engagemang kan ses 

genom både matrisen över kommunikationsplattformarna och material från intervjuerna. Det 

avtagande engagemanget kan även kopplas till teorin kring Påverka beteende genom 

systematisk återkoppling. Från samma delar i resultatet kan ses att brist på återkoppling lett till 

minskad motivation hos familjerna. Denna brist i upplägget kan härledas till både målen, 

tydlighet från kommunens håll samt insamling av data för att kunna återkoppla. Att dessa 

brister uppstod kan ha påverkats av att en av projektledarna lämnade projektet i ett tidigt skede. 

 

Trots dessa brister i upplägget och den kritik som framkom genom intervjuerna så kan positiva 

effekter avläsas som följd av projektet. Det faktum att ett projekt görs överhuvudtaget påvisar 

att vilja finns att förändra inom området klimatpåverkan. Att projektet finns skapar även avsatt 

tid för att fokusera på området och genom att det utförs kan lärdomar dras kring hur 

klimatprojekt med fokus på beteendeföräandringar kan utformas framöver. De positiva 

effekterna som rörde delar som ändrat tankesätt och avsatt tid för att fokusera på klimatet kan 

även ses som lösningar, besvara en del av de svårigheter som familjerna upplevde kring att 

minska sin klimatpåverkan genom förändrat levnadssätt. Exempelvis svarar effekten ändrat 

tankesätt på svårigheten kring vanans makt och avsatt tid och ändrad attityd kan svara för att 

stå emot samhället. Stå emot samhället i form av de fullspäckade vardagarna och utbudet i 

butikerna som kan ändras genom konsumentmakten, som här framgick att en familj upplevt sig 

ha. 

 

Resultatet av denna studie stärks av att flera kanaler använts för insamlandet av data, såsom 

matris över flödet på kommunikationsplattformar, kontakt med Åre kommun samt kontakt med 

familjerna som deltog i projektet. Det som försvagar resultatet är svårigheten att få tillgång till 

data. Fyra av sex familjer ställde upp på intervjuer efter en tids försök att få kontakt med dem, 

och data kring dess mål och klimatkonton fanns inte att tillgå fullt ut. Bristen på data att tillgå 

begränsar möjligheten till analys av vissa aspekter. Viktigt att ha med sig är även att denna 
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studie utfördes då två månader av genomförandefasen återstod.Vidare ifrågasättande kring 

studiens metod är att kategoriserandet av vilket tema och vilken typ av inlägg som gjorts kan 

ha färgats av studiens författares uppfattning. En faktor som stärker resultatet är dock att 

resultatet från intervjuerna och matrisen över kommunikationsplattformarna är enstämmig 

inom vissa delar. Det skulle vara av vidare intresse att utveckla denna studie genom att 

analysera utifrån miljömålen och kommunenes mer övergripande långsiktiga mål. 

 

För att skapa styrka kring spridningseffekten av projektet vore det av intresse att ta del av data 

kring hur antalet följare av Instagramkontot ändrats över tid samt att vidare undersöka om 

projektet uppmärksammats i medier. Kartläggning över projektets deltagande i artiklar och 

radio. Det som är problematiskt med kartläggning av spridningseffekten både i denna studie 

och vidare studier är att vi kan se hur stor publiciteten blivit i antal läsare, lyssnare, personer 

som reagerat, men till vilken grad dessa personer tagit till sig av budskapet och dess levnadssätt 

förändrats av det går inte genom att avgöra genom endast datan över antal. 

 

Inom området publicitet kan även begreppet klimatsmart nämnas. Begreppet används flitigt av 

Åre kommun rörande projektet, dess mål och syfte, men en definition för vad begreppet innebär 

har inte formulerats av kommunen. Detta skapar en brist i tydlighet kring projektet och 

försvagar meningen med projektets mål och syfte. Av en av familjerna framhävs även att det 

upplevs som kommersiellt och skapar en känsla av att kommunen främst vill marknadsföra sig 

genom projektet. Att ha skapat en definition av begreppet alternativt valt begrepp som är 

mindre kommersiellt laddat, och presenterat en definition av det, kan skapa ett större förtroende 

för projektet både från deltagarnas håll och utifrån. Att kommunen har flertalet mål rörande 

publicitet och vill marknadsföra sig via sitt projekt är relevant då det ingår i projektets syfte att 

sprida livsstilsomställningar och minskad klimatpåverkan till fler än de som aktivt deltagit i 

projektet. Det kan utöver att inspirera fler individer till förändring även inspirera andra 

kommuner eller verksamheter att ta efter och skapa liknande projekt. 

 

I denna studie framgår att tema-träffarna har verkat som stöd. Det skulle vara av intresse att 

undersöka hur stöd skapats genom dem, exempelvis genom att analysera infallsvinkeln på 

föreläsningsmaterialet som använts utifrån Stoknes 5D och 5S. 

 

En intressant aspekt som framgår i intervjuerna är familjernas inställning kring frågan om 

uppoffring. Det visar på att även om svårigheter finns kring omställningen till ett levnadssätt 

med lägre klimatpåverkan så upplevs det levnadssättet i sig inte som någon uppoffring. Det 

påvisar vikten i att skapa ett förändrat tankesätt och skapa motivation hos de ännu ej motiverade 

inom området. Hur detta kan göras är en viktig fundering att ta med sig till vidare studier och 

utformning av klimatprojekt med fokus på beteendeförändringar. Särskilt då de är de 

människor med störst som orsakar störst utsläpp vid start som kan få största synliga förändring. 
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Klimatsmarta familjer kan här ha verkat som viktiga föregångare, som kan göra steget mindre 

för andra att engagera sig. 

 

En fråga som dyker upp är dock om det här är vägen att gå för att skapa minskad 

klimatpåverkan? Är det rimligt att staten och kommunen lägger 175 00 kronor på projekt som 

detta om de inte följs upp ordentligt. Behövs hårdare tydligare ramverk för att projekt som det 

här ska få pengar? Eller skulle högre krav leda till att färre projekt utförs, och då mindre skillnad 

skapas? Något som kan vara stärkande ge ökat resultat utan att vara avskräckande är krav om 

att uppföljning/inrapportering görs under projektets gång inte enbart vid projektets slut. Det 

skulle ge såväl deltagare som den som annordnar projektet en inblick i hur det går och möjlighet 

att utveckla. 

 

Sammanfattningsvis kan ses att resultatet av denna studie inte är direkt applicerbart för alla 

klimatprojekt. Detta då det baseras på ett lågt antal människor. Det som går att avläsa är dock 

att de teorier som verkat som analysram för studien är väsentliga för hur klimatprojekt med 

inriktning på beteendeförändringar utformas. Det vore därav av vidare intresse att utföra fler 

studier på liknande projekt utifrån teorierna samt att skapa projekt med stöd av följande 

lärdomar:  

 

- Att ha observerbara mätbara delar, där data samlas in och följs upp/återkopplas under 

projektets gång för att skapa/bibehålla motivation.  

- Att tydliggöra vad syftet och målen med projektet är så att resurser, tid och energi läggs 

på handlingar som leder i den önskade riktningen.  

- Att skapa delaktighet för deltagarna vad gäller upplägg och tydliggöra hur 

målformulering kan ske. 

 

Denna studie kan vidare användas som underlag för Åre kommun då de utvecklar projektet, 

skapar liknande projekt, intresse fanns hos deltagarna att ta projektet vidare. Det kan även vara 

av intresse för andra kommuner och verksamheter som vill skapa minskad klimatpåverkan 

genom klimatprojekt att ta med sig lärdomarna då de utformar projekt anpassade utefter sitt 

område. Det kan skapas som en del av dess hållbarhetsstrategi, men även verka som ett verktyg 

för att arbeta mot att uppnå Sveriges miljömål4 och Globala målen5. 

 

  

                                                
4 http://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/ 
5 https://www.globalamalen.se/ 

http://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/
https://www.globalamalen.se/
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11. SLUTSATS 

● De delar inom projektet Klimatsmarta familjer som har verkat som stöd är tema-

träffarna (inspirationsföreläsningarna och samtalen), klimatkontot (indikator på 

utsläppsområden). Att vara en del i gruppen, Åre kommuns roll samt 

kommunikationsplattformarna, kan ses delvis ha verkat som stöd. 

 

● Den effekt som projektet har haft utifrån tillgänglig data är: ändrat tankesätt, avsatt tid 

att fokusera på klimatfrågan, livsstilsomställningar/beteendeförändringar, spridning till 

andra, förändrad inställning/attityd (kan påverka) samt minskade utsläpp av 

växthusgaser (CO2e). 

 

● De lärdomar som kan dras kring utformandet av klimatprojekt med fouks på 

beteendeförändringar är utifrån denna studie att det är viktigt med tydlighet kring 

projektet och målsättningarna, att uppföljning/återkoppling sker, att skapa motivation 

och samhörighet i gruppen samt involvera alla deltagare och lämna utrymme för samtal 

inom gruppen. 

 

● De svårigheter som i denna studie kan avläsas vad gäller omställningen till ett 

levnadssätt med lägre klimatpåverkan är aspekter som tid, ekonomi, att bo i glesbygd, 

att ha småbarn, bristande motivation, vanans makt, stå emot samhället och information 

kring klimatpåverkan. 
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BILAGOR 
 

Bilaga 1. Frågor mailade till Åre kommuns hållbarhetsstrateg 

 

1. Hur länge sträcker sig projektet (startdatum+slutdatum)?  

 

2. Vilket syfte och mål formulerades inför projektets start?  

  

3. Vad vill ni veta/att utvärderingen tar upp?   

 

4. Vilka verktyg/metoder/tillvägagångssätt är del av beteendeförändringarna/projektet? 

 

5. Skulle jag kunna få tillgång till de klimatkonton som familjerna utförde i början av 

projektet samt information om vilka fokusområden de olika familjerna skulle inrikta 

sig på (ju mer data jag kan få tillgång till desto bättre)?  

 

6. Vilka plattformar/nätverksmöjligheter har familjerna under projektets gång?  
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Bilaga 2. Intervjufrågor till Åre kommuns hållbarhetsstrateg 

 

1. Varför startades projektet? 

 

2. Vilket syfte och vilka mål hade ni med projektet? 

 

3. Hur planeras målen att mätas och följas upp? 

 

4. Vilka verktyg metoder finns till hjälp för familjerna i dess förändring av beteendet? 

 

5. Har familjerna samma mål och tillgång till samma verktyg eller  är de anpassat efter 

dem? 

 

6. Är fokus med projektet på familjerna eller önskas en bredare påverkan? 

 

7. Vad har kommunen för roll i projektet? 

 

8. Vad vill ni få ut av projektet klimatsmarta familjer? 
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Bilaga 3. Intervjufrågor familjerna 

 

1. Varför valde ni att delta i projektet Klimatsmarta familjer? 

 

2. Vilka mål formulerades vid projektets start? (om ej skickats in via mail). 

 

3. Hur såg processen ut när ni formulerade era mål? Valde ni fritt själva? Utgick ni från 

ert klimatkonto? 

 

4. Vilka svårigheter/utmaningar har ni stött på under projektets gång vad gäller 

omställningen till mer klimatsmart livsstil? 

 

5. Upplever ni att projektet Klimatsmarta familjer har verkat som stöd i er omställning 

till mer klimatsmart levnadssätt? Upplever du att ni har fått stöd från kommunen i 

projektet?  

 

6. Om så är fallet. Vilka delar (seminarierna, fb-grupp, instagramkontot, klimatkontot) 

inom projektet har verkat som stöd? 

 

7. Finns det delar inom projektet som ni anser kunde ha gjorts annorlunda för att främja 

klimatsmart livsstilsomställning på individnivå? 

 

8. Vad tar ni med er från det här projektet?  

 

9. Tar ni med er någon mer bestående livsstilsförändring? 

 

10. Upplever ni att ni fått någon återkoppling/feedback/kommentarer på era 

beteendeförändringar under projektets gång? Från de andra deltagarna? Från 

kommunen? Från andra runt omkring er? 

 

11. Upplever ni att omställning till mer klimatsmart levnadssätt även spridits till fler än er 

familjer som aktivt deltagit i projektet? 

 

12. Upplever ni att omställningen till ett mer klimatsmart levnadssätt innebär en stor 

uppoffring? 
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Bilaga 4. Familjernas kalkylerade klimatkonton 

 

KLIMATKONTOT (ton CO2e) Fam. 1 Fam. 2 Fam. 3 Fam. 4 Fam. 5 Fam. 6 Totalt 

Start - 5.6 7.7 - 3 - 16.3 

Uppföljning - 4.7 4.7 - 3 - 12.4 

Minskning  0.9 3  0  3.9 

Minskning i procent - 16 39 - 0 - 24 

 


