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Sammanfattning 
 
Detta examensarbete är skrivet för att bistå förvaltningsföretaget Skolfastigheter i 
Stockholm AB, SISAB, med tankar och idéer om hur de kan utveckla sitt arbete för att 
skapa energieffektiva beteenden i skolmiljö. En sänkt energianvändning är en viktig 
del av de miljömål som SISAB arbetar för.  

 
För att ge en teoretisk bakgrund undersöktes först frågan: Hur ser forskare på vad 
som styr våra val och beteenden? För att anknytningen till skolmiljön skulle 
tydliggöras kompletterades denna litteraturstudie med en mindre empirisk 
undersökning bland lärare. Undersökningen gjordes utifrån frågan: Hur talar lärare 
om energianvändning och SISABs möjlighet att skapa förutsättningar för en lägre 
användning förknippad med vanor? Undersökningen gjordes i syfte att fånga upp 
lärares idéer och få en uppfattning om vilka önskningar och behov lärare har av att ta 
del av SISABs kunnande i energifrågor. Lärarundersökningen gjordes också i syfte 
att ta reda på hur lärarens uppdrag att undervisa om miljöfrågor ser ut. I 
examensarbetets analys har rösterna från undersökningen analyserats i relation till 
den litteratur som presenterats. Parallellt diskuteras också SISABs möjlighet att 
verka efter de linjer forskningen presenterar och efter lärares önskningar och behov. 
Målet är, som titeln antyder, att presentera idéer om hur skola och förvaltare kan 
använda varandras kompetenser för att verka mot ett gemensamt mål, en minskad 
energianvändning. Den huvudfrågeställning som präglat arbetet lyder: Hur kan mötet 
mellan förvaltare (SISAB) och skola utvecklas i syfte att minska energianvändningen 
förknippad med vanor och ageranden?  
 
Ett av de resultat som presenteras i examensarbetet är att den litteratur som finns i 
ämnet presenteras utifrån två skilda perspektiv, dels det individuella och dels det 
sociokulturella. Vilket perspektiv man väljer att utgå från får konsekvenser på hur 
man bör arbeta för att verka för en förändring av vanor och ageranden. Denna 
slutsats medförde också en svårighet att komma med tips och idéer eftersom 
forskningen är långt ifrån stringent. Vidare visade den empiriska undersökningen att 
flera av lärarna såg positivt på ett närmre samarbete om energifrågor med 
förvaltaren, vilket ligger i linje med den litteratur som jag har tagit del av. Dock 
stämmer detta dåligt överens med arbetsstrategin på SISAB. Där säger de sig vilja 
verka utan att synas.  
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och fysik vid Kungliga Tekniska Högskolan och Stockholms Universitet. 
Examensarbetet genomfördes under vårterminen 2009 på ÅF  som ett uppdrag för 
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1. Inledning 
_____________________________________________________________________ 

I detta inledande kapitel försöker jag ge en beskrivning av examensarbetets 
bakgrund. Genom en kort presentation av energiläget i Sverige samt en presentation 
av SISABs riktlinjer och uppgifter i skolan hoppas jag ge läsaren en insikt i 
examensarbetets kontext. Kapitlet avslutas med arbetets syfte och frågeställningar. 
_____________________________________________________________________ 

 

1.1 Bakgrund 

Energieffektiv teknik kan minska användningen i mångt och mycket, men vi kommer 
inte ända fram om vi glömmer bort de beteendevetenskapliga frågorna. Det kvittar 
om bilarna drar hälften så mycket bensin om vi samtidigt fördubblar antalet bilar i 
samhället! Vi i vår kultur behöver inse att energi inte är en outtömlig resurs och att 
den energimängd man som enskild människa har möjlighet att påverka verkligen inte 
är av obetydlig storlek. 
 
Debatten om energianvändning i byggnader har i många år främst utgjorts av tekniska 
frågor. Beteendevetenskapliga aspekter har hamnat i skymundan. En av 
anledningarna till detta kan vara att belysningsarmaturer och duschmunstycken är 
betydligt lättare att byta ut än människors beteenden och vanor. I klimatdebatten har 
beteendefrågan fått nytt ljus, brukarens roll är viktig. Vilka vanor och beteenden 
människorna i byggnaden tillämpar syns inte bara på elräkningen och märks av i 
inomhusklimatet, utan är också en viktig bidragande faktor i försöket att uppnå en 
hållbar utveckling för vår mänsklighet och vår planet.  
 
Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB, är ett av Stockholms 17 kommunalt ägda 
bolag. SISAB äger och förvaltar större delen av Stockholms förskolor, grundskolor 
och gymnasieskolor. Totalt spänner SISABs förvaltaruppdrag över cirka 380 
förskolor och 180 grund- och gymnasieskolor på en total yta av 1,7 miljoner 
kvadratmeter. Utöver förvaltning utför SISAB om- och tillbyggnationer av 
byggnaderna. SISAB, som bildades 1991 har 160 anställda och omsätter årligen 
omkring 1,7 miljarder kronor (SISAB 2009, Om SISAB).  
 
I Stockholms stads miljöprogram 2008-2011 står det: ”Energianvändningen i stadens 
egna byggnader och anläggningar ska minska med 10 procent” (Stockholms stad 
2008, s. 16). Detta innefattar Stockholms stads skolor och blir då en angelägenhet för 
både SISAB, som förvaltar byggnaderna, och för skolornas verksamhetschefer, 
rektorerna. Lärare har i läroplanerna sitt uppdrag preciserat; 
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Genom ett miljöperspektiv i undervisningen får de (eleverna) möjligheter både att ta 

ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt 
förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen skall belysa 
hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa 

hållbar utveckling. 
 (Skolverket 2006, Lpo 94, s.6). 

  
  

Förvaltare och lärare har båda anledningar att samtala och väcka diskussion om 
energieffektiva beteenden, även då motiven kan tyckas skilda. Kan det finnas en vinst 
i att samverka för att skapa förutsättningar för en mer hållbar energianvändning i 
skolmiljö - såväl som i andra sammanhang? 

1.1.1 Energiläget i Sverige 
År 2007 var Sveriges totala energianvändning 404 TWh och av detta 131 TWh el. 
(Energimyndigheten 2008, Energiläget 2008). Den totala användningen betraktas ur 
tre sektorer där procentsiffran inom parantes berättar hur stor del av den slutliga 
användningen varje sektor representerade  

• Bostäder och service (35 %) 

• Industri (39 %) 
• Transport och resor (26 %). 

Skolor ingår i sektorn bostäder och service. Om individens möjlighet att påverka den 
totala energianvändningen skriver Lindén:  

Transporter och resor, boende och vardagsliv samt avfallshantering är tre viktiga 
områden där enskilda människors beslut om konsumtion och beteende i vardagsliv 
kollektivt har stor betydelse, inte bara för den enskildes miljöanpassade beteenden 
och livsstilar utan även i ett kollektivt perspektiv för hållbar samhällsutveckling. 

(Lindén, 2004, s. 24). 

Energianvändning och de tre områdena som beskrivs ovan är starkt 
sammanflätade (Lindén 2004). Hur våra konsumtionsval och 
konsumtionsvanor ser ut får konsekvenser på den totala energianvändningen. I 
lokaler brukar energianvändning räknas per kvadratmeter yta och år. I STIL2 
studien räknades ett nationellt medelvärde av energiförbrukningen 2006 fram: 
i skolor användes 213kWh/m2. Av detta var 80 kWh/m2 elanvändning. 
Belysning och fläktar till ventilationen är de två dominerade 
elanvändningsändamålen i skolor och utgör tillsammans mer än hälften av 
skolans energianvändning (Energimyndigheten, Boverket 2007).   
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1.1.2 Avtalet mellan SISAB och skolan 
Mellan SISAB och Stockholms stad finns ett ramavtal med villkor och direktiv för 
hyreskontrakt i SISABs fastigheter. För varje skola tecknas sedan ett hyreskontrakt 
mellan SISAB och den nämnd som skolan hör till. (SISAB, Ramavtal för skollokaler 
2006). Gäller kontraktet en förskola är det stadsdelsnämnden som står som hyresgäst 
medan om kontraktet gäller en grund- eller gymnasieskola är det utbildningsnämnden 
(Bäcklin, samtal, 2009-04-28). I ramavtalet framgår det tydligt vilka områden som 
ligger på SISAB samt vilka som hyresgästen ansvarar för. Det framgår att SISAB 
tillämpar varmhyra, det vill säga att SISAB står för den energikostnad som är 
associerad med uppvärmning medan all elenergi som förbrukas i verksamheten faller 
på hyresgästen att betala. Vidare framgår att SISAB är ansvariga för elinstallation, 
ventilation och VVS-anläggningen i byggnaden. Enligt kontraktet är det nämnden 
som är hyresgästen, eftersom det är där som besluten fattas. Men de verkliga 
hyresgästerna är de flera hundra personer som dagligen befinner sig i byggnaden, 
skolans rektor, elever och personal, det vill säga de som driver och deltar i skolans 
verksamhet. Dessa personer kommer vidare i texten, tillsammans med nämnd och 
förvaltning, åsyftas som hyresgästen. Medan SISAB är hyresvärd och förvaltare.  

1.1.3 Mål och riktlinjer om energianvändning 
Eftersom SISAB är ett kommunalt ägt bolag ska företaget verka i linje med 
Stockholms stads miljöprogram 2008-2011. Kapitel 3 i miljöprogrammet behandlar 
hållbar energianvändning:  

Mål för staden 
Under programperioden ska följande delmål uppnås 
3.1 Energianvändningen i stadens egna byggnader och anläggningar minskar med 
10 procent. 
3.2 Upphandlad el i stadens egna verksamheter bör uppfylla kraven för 
miljömärkning. 
Staden ska verka för att följande delmål uppnås under programperioden 
3.3 Utsläppen av växthusgaser från energianvändning minskar med 10 procent per 
stockholmare.  

(Stockholms stad 2008, Miljöprogrammet 2008-2011, s. 16). 

Vidare ligger ägardirektivet för SISAB 2009-2011 från Stockholms Stadshus AB som 
säger att SISAB ska ”Arbeta kontinuerligt med åtgärder som bidrar till 
energieffektivisering” (Stockholms Stadshus AB, Ägardirektiv 2009). SISAB har 
brutit ned dessa generella mål till egna delmål. Ur SISABs egna miljöprogram 2009-
2010 framgår att: 

Totala energianvändningen för uppvärmning, för SISABs ägda fastigheter ska 
minska med minst 2 % jämfört med 2008. 
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 (SISAB 2009, Miljöprogram 2009-2010, s. 5). 

1.1.4 Energistrategi 2008-2010 
Bland annat för att möta krav från Stockholms stad har SISAB tagit fram en 
energistrategi (SISAB 2008, Energistrategi 2008-2010) som de jobbar efter. Strategin 
sammanfattar det rådande energiläget i skolorna och har som huvudsyfte att 
presentera linjerna för kommande energieffektiviseringsåtgärder. I dokumentet nämns 
också arbetet med beteendeanknutna energistrategier. 

För SISAB är det nödvändigt att samverka med hyresgästerna i lokalerna, för att 
även påverka hyresgästen till ett energisnålt beteende. Dessutom är det nödvändigt 
att SISAB får kunskap från de hyresgäster som ligger långt framme i sitt energisnåla 

beteende och sprida dessa erfarenheter till andra. 
(SISAB 2008, Energistrategi 2008-2010, s. 3). 

SISAB visar genom detta att de värnar om att verka för ett energieffektivt beteende 
utöver byggtekniska frågor.  

1.2 Syfte 

Rapporten syftar till att ge SISAB nya tankar och idéer om hur de kan arbeta för en 
mer hållbar energianvändning i skolbyggnaden. Fokus ligger på den 
energianvändning som är förknippad med vanor och beteenden. Att det valet gjorts 
beror på att det finns en stor samhällsnytta i att se till människors beteende och 
agerande. Om människor i byggnaden etablerar goda vanor möjliggör det att deras 
livsstil kan förändras. Ändrad livsstil ger avtryck i andra sammanhang och i ett större 
tidsperspektiv än de som är förknippade med skolbyggnaden. Därför finns också ett 
högre syfte med examensarbetet, att möjliggöra de goda vanor som leder till en mer 
hållbar energianvändning. 

1.3 Frågeställningar 

Huvudfråga 
 
Hur kan mötet mellan förvaltare (SISAB) och skola utvecklas i syfte att minska 
energianvändningen förknippad med vanor och ageranden?  

Delfrågeställningar 

Hur ser beteendevetenskapliga forskare på vad som styr våra val och vanor 
på miljö- och energiområdet? 
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Hur talar lärare om energianvändning och SISABs möjlighet att minska 
energianvändningen utifrån begreppen tillgänglighet, övertygelse och 
engagemang? 

 

1.4 Avgränsningar 

Det finns många vägar att gå för att sänka en skolas energianvändning. I detta arbete 
har byggnadstekniska frågor till största delen valts bort för att istället behandla hur 
man verkar för att utveckla energieffektiva beteenden hos människorna i byggnaden. 
Jag hävdar inte att detta är den enda eller mest effektiva metoden då man vill spara 
energi i en byggnad. Däremot är det ett viktigt arbete sett ur ett längre perspektiv. Att 
verka för energieffektiva beteenden är ett i allra högsta grad viktigt komplement till 
andra metoder.  
 
En viktig tid för byggnadens energianvändning är tiden då den ännu inte är byggd, 
under projekteringsstadiet. Då kan byggnadsstrategiska val vara direkt avgörande för 
hur stor byggnadens kommande energianvändningen blir. Val och agerande under 
denna period har jag inte behandlat i denna uppsats. Mitt arbete är fokuserat på vad 
som kan göras i den redan byggda fastigheten. I ett redan byggt hus finns det 
människor. Kan man hjälpa dem att leva på ett energieffektivt sätt har mer att vinna i 
förlängningen. Vidare skulle arbetet kunna breddas för att även ta reda på hur rektorer 
önskar att samarbetet mellan skola och förvaltare skulle kunna utvecklas. Det återstår 
att undersökas.  
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2. Metod 
____________________________________________________________________ 

I metodkapitlet beskrivs mitt tillvägagångssätt: en kombinerad litteratur- och 
samtalsundersökning. Examensarbetets analysverktyg presenteras i kapitlets 
avslutande avsnitt, vilken består av fyra rubriker: Samhällets struktur och kultur, 
engagemang, övertygelse och tillgänglighet. Under dessa rubriker kommer samtalen 
och litteraturen mötas i en analys. Analysen finns i kapitel 4. 
_________________________________________________________________ 

2.1 Litteraturstudie och samtal 

För att bemöta examensarbetets syfte har jag kombinerat en litteraturundersökning 
med en samtalsundersökning med lärare samt med anställda på SISAB.  

2.2 Litteraturstudiens metodik 
Litteraturundersökningen har tagit avstamp från de utredningar om energianvändning 
som Energimyndigheten och Naturvårdsverket gjort och kompletterats med forskning 
presenterad i vetenskapliga artiklar ur de databaser som varit tillgängliga via KTH:s 
och SU:s kataloger, främst har databaserna Science Direct och Springer Link använts. 
Sökorden har i huvudsak utgjorts av: ”energy efficiency” ”behavioural change” 
”energy behaviour”, ”energy use”, ”consumer behaviour theories”, “behavioural 
aspects of energy use” och ”pro-ecological behaviours”. Artiklar jag tagit del av och 
behandlat i rapporten kommer från bland annat tidskrifterna Journal of 
Environmental Psychology, Energy Policy och Journal of Agricultural and 
Environmental Ethics. Från handledare har jag också fått viss hjälp med att hitta 
relevant litteratur. Sociologisk och beteendevetenskaplig forskning har utgjort 
utgångspunkten för de presenterade modellerna och teorierna om vad som styr våra 
val. Majoriteten av litteraturen, utredningarna och artiklarna har behandlat 
energianvändning ur ett tvärvetenskapligt perspektiv, där teknik betraktats ur ett 
beteendevetenskapligt synsätt. Rent teknologisk och ekonomisk forskning om 
energianvändning har valts bort eftersom arbetets syfte är att hitta metoder för SISAB 
att i möte med människorna i skolan minska energianvändningen. 

2.3 Samtal som metod 

Då jag önskade en större verksamhetsanknytning valde jag att komplettera 
litteraturstudien med en undersökning bland lärare. För att på bästa sätt kunna ta del 
av lärares uppfattningar om SISABs möjlighet att arbeta för en hållbar 
energianvändning i skolan valde jag en kvalitativ samtalsmetod. Det kvalitativa 
samtalet ger en nyanserad beskrivning av den intervjuades situation. Den ger också 
möjlighet och utrymme för nya och oväntade aspekter och fenomen (Kvale 1997). 
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Öppenhet i samtalet har varit en viktig dimension eftersom jag velat ta hjälp av 
lärarna för att problematisera begreppet energianvändning i skolan och ta del av idéer 
och erfarenheter som kommer upp i samtal med lärare. Intervjuer har också hållts 
med anställda på SISAB. Detta i syfte att utreda dels hur företaget i nuläget arbetar 
med energieffektivisering på skolorna och dels hur mötet mellan SISAB och skolan 
ser ut idag. 

2.4 Samtal i fokusgrupper 

Att använda samtalet som forskningsmetod görs i syfte att beskriva mångtydiga och 
ibland motsägelsefulla uppfattningar som den intervjuade beskriver i samtalet (Kvale 
1997). Metoden kommer inte generera några entydiga eller mätbara resultat, utan 
belysa uppfattningar och idéer som finns hos lärare i skolan. Jag har valt att 
kombinera enskilda intervjuer med fokusgruppsamtal för att ha ytterligare möjligheter 
att besvara examensarbetets frågor. Fokusgruppssamtal lämpar sig väl då syftet är att 
fånga upp nya idéer och synsätt, menar Wibeck (2000). 

Förutom de gruppdynamiska aspekterna som inträder kommer en bredare skala av 
idéer fram i en gruppintervju än i en enskild intervju.  

(Wibeck 2000, s. 39). 

Fokusgruppsamtal lämpar sig bäst då det inte finns en bestämd målsättning med 
samtalet, utan där diskussionen är det viktiga (Wibeck 2000). Diskussionen kan leda 
fram till nya aspekter och dimensioner som inte skulle dykt upp i en enskild intervju. 
Jag har använt fokusgruppssamtal för att fånga upp attityder och idéer och för att 
nyansera och problematisera begrepp.  
 
I min lärarundersökning deltog nio lärare, där jag mötte fem av dem i 
fokusgruppsamtal samt de fyra andra i enskilda intervjuer. Majoriteten av lärarna 
hade en naturvetenskaplig bakgrund och på ett eller annat sätt ett intresse för miljö- 
och klimatfrågor. De övriga bestod av två språklärare samt en lärare mot yngre åldrar. 
Urvalet hade gjorts utifrån egna kontakter från VFU-skola samt privata kontakter. 
Kontakt togs via telefon där information om studiens innehåll gavs samt mötestid 
inbokades. Eftersom mitt syfte med samtalen var att hitta nya perspektiv och 
vinklingar i frågan, ville jag låta gruppen styra samtalets riktning och hade därför 
fanns ingen omfattande intervjuguide förberedd. Samtalen utgick från två fokus, dels 
handlade de om lärande för hållbar utveckling i skolans undervisning och dels om 
vilka möjligheter lärarna upplever att SISAB har att verka för en lägre 
energiförbrukning i skolan. Dessa två fokus ligger i linje med varandra. Anledningen 
till varför jag velat prata om undervisning om hållbar utveckling med lärarna är att ta 
reda på om det finns en möjlighet för SISAB att på något sätt bli en del av den. Den 



Skola och förvaltare mot gemensamt mål  
 -om förutsättningar för energieffektiva beteenden i skolmiljö 

Frida Sandström 2009 
 

13 

 

av mina frågeställningar som legat till grund för samtalen är: Hur talar lärare om 
energianvändning och SISABs möjlighet att minska energianvändningen utifrån 
begreppen tillgänglighet, övertygelse och engagemang? Samtalen genomfördes i 
öppen anda som jag var en aktiv del av. Samtalen pågick mellan 45 och 90 minuter, 
de spelades in och transkriberades sedan.  
 
I studien har jag också mött fyra av SISABs anställda i samtal. Dessa samtal 
genomfördes för att ta reda på hur SISAB i nuläget arbetar med energianvändning i 
skolorna. Jag ville också reda ut hur kontakten mellan skolan och SISAB ser ut och få 
en inblick i vilka drivkrafter SISAB har att arbeta energieffektivisering och för en 
hållbar utveckling. Dessa samtal spelades inte in utan minnesanteckningar fördes 
under samtalet. Direkt i anslutning till respektive samtal skrevs  
minnesanteckningarna ut till en mer utförlig sammanfattning av samtalet.   

2.5 Begränsningar i metoden 

Jag vill tydliggöra att de röster som lyfts fram i analysen är enskilda röster och inga 
generella åsikter eller slutsatser.  

Man kan ifrågasätta varför inte rektorer inkluderades i undersökningen, kanske hade 
det varit en tillgång för arbetet eftersom det är de som i nuläget har ansvar för 
kontakten med SISAB och kanske därför har synpunkter på hur relationen kan 
förbättras. Men å andra sidan upplevde jag att den undersökningen inte hade samma 
relevans, av samma anledning. SISAB har redan en dialog med den målgruppen.  

 

2.6 Examensarbetets analysverktyg 

Den insamlade datan behandlades enligt Kvales (1997) meningskoncentration, vilket 
betyder att jag har kategoriserat den insamlade datan efter dess mening och innebörd. 
Kategoriseringen bestod i att jag sorterade intressanta aspekter under rubriker. Dessa 
rubriker har på så sätt fungerat som examenarbetets analysverktyg. Figuren nedan 
kommer att utgöra grunden för examensarbetets analys. Figuren är min omarbetning 
av Vermeir och Verbekes (2005) figur, vilken kommer presenteras mer i detalj i 
kapitel 3.4, Vald teorimodell. Modellen används som analysverktyg eftersom jag 
upplever att den sammanfattar flera av de modeller som jag har tagit del av. Figuren 
är en modell över parametrar som författarna påstår påverka vilket agerande individen 
väljer. Modellen som jag utgått från antar ett individuellt perspektiv, där personliga 
värderingar, behov och kunskaper ligger till grund för vårt handlandande. 
  



 

 

Eftersom stor del av den 
dimension att ta hänsyn till när man vill förstå vårt sätt att handla och agera har
utökat modellen med 
som utgörs av det samhälle 
övertygelse, engagemang och möjlighet
normer som råder i samhället, i den sociokulturella miljö och i de sociala grupper som 
vi tillhör. Jag har gjort ett försök att skapa en modell som sammanför ett 
sociokulturellt och ett individuellt perspektiv på vårt beteende och agerande. 
Samtalen och litteraturen 
Verbeke (2005) menar ligger till 
engagemang, övertygelse och tillgänglighet. Analysen sker efter rubrikerna 
engagemang, övertygelse, tillgänglighet och s
 

 

Figur 1 Engagemang, övertygelse
samhällsstrukturen.  

2.7 Forskningsetiska principer
Inom ramen för samtalsundersökningen bör också ett par etiska aspekter diskuteras. 
Kvale (1997) lyfter vikten av att informera de de
syfte och form samt att få deltagarens informerade samtycke. Informerat samtycke 
innebär att de deltar frivilligt och att det är upp till var och en hur mycket information 
de vill dela med sig av. Detta har jag tagit hänsy
över sin roll som forskare
resultatet. I min undersökning ville jag öppna upp för alla idéer och åsikter och därför 
inte uppfattas som en representant från SISAB.
första kontakten tydlig med att jag genomförde studien som en del av min utbildning 
och tydliggjorde då min roll som student. 
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r del av den litteratur jag tagit del av visar på att det finns ytterligare en 
dimension att ta hänsyn till när man vill förstå vårt sätt att handla och agera har

med ett övergripande tak. Taket får stå för den sociokulturella 
utgörs av det samhälle och den situation som vi lever i. Detta 
ygelse, engagemang och möjlighet att agera. Vi är alltid en produkt av de 

normer som råder i samhället, i den sociokulturella miljö och i de sociala grupper som 
ag har gjort ett försök att skapa en modell som sammanför ett 

sociokulturellt och ett individuellt perspektiv på vårt beteende och agerande. 
Samtalen och litteraturen har analyserats utifrån de tre aspekter som Vermeir och 
Verbeke (2005) menar ligger till grund för om vi väljer att agera eller inte:
ngagemang, övertygelse och tillgänglighet. Analysen sker efter rubrikerna 

engagemang, övertygelse, tillgänglighet och samhällets struktur och kultur

Engagemang, övertygelse och tillgänglighet är präglat av de normer och sociala mönster som finns i 

Forskningsetiska principer 
Inom ramen för samtalsundersökningen bör också ett par etiska aspekter diskuteras. 
Kvale (1997) lyfter vikten av att informera de deltagande om studiens innehåll och 

och form samt att få deltagarens informerade samtycke. Informerat samtycke 
innebär att de deltar frivilligt och att det är upp till var och en hur mycket information 
de vill dela med sig av. Detta har jag tagit hänsyn till. Viktigt är också att reflektera 

roll som forskare menar Kvale (1997) eftersom det kan komma att påverka 
I min undersökning ville jag öppna upp för alla idéer och åsikter och därför 

inte uppfattas som en representant från SISAB. Av den anledningen 
tydlig med att jag genomförde studien som en del av min utbildning 

och tydliggjorde då min roll som student.  
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dimension att ta hänsyn till när man vill förstå vårt sätt att handla och agera har jag 

får stå för den sociokulturella miljön 
och den situation som vi lever i. Detta präglar vår 

Vi är alltid en produkt av de 
normer som råder i samhället, i den sociokulturella miljö och i de sociala grupper som 

ag har gjort ett försök att skapa en modell som sammanför ett 
sociokulturellt och ett individuellt perspektiv på vårt beteende och agerande. 
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amhällets struktur och kultur.  
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Inom ramen för samtalsundersökningen bör också ett par etiska aspekter diskuteras. 
ltagande om studiens innehåll och 

och form samt att få deltagarens informerade samtycke. Informerat samtycke 
innebär att de deltar frivilligt och att det är upp till var och en hur mycket information 

n till. Viktigt är också att reflektera 
eftersom det kan komma att påverka 

I min undersökning ville jag öppna upp för alla idéer och åsikter och därför 
Av den anledningen var jag redan från 

tydlig med att jag genomförde studien som en del av min utbildning 



 

 

 

 

3. Resultat av litteraturstudien
__________________________________________________________
I detta kapitel presenteras forskning om mänskligt beteende i relation till 
energianvändning. 
styr våra val och vanor? 
och det sociokulturella. 
om hur man undervisar och informerar om energianvändning och hållbar utveckling.
____________________________________________________________________

3.1 Teoretiska modeller av mä

eller sociokulturellt 

 

Med vilja och ambition att förstå vad som styr mänskligt beteende har 
bedrivits och en mängd olika 
glömma bort att al
finns för att tillhandahålla verktyg för att kunna diskutera och analysera frågor om 
mänskliga val och beteenden. 
 
Jag tycker mig se en tydlig distinktion mellan de
idag används för att förklara vårt beteende. Distinktionen 
forskaren utgått från. 
där exempelvis personliga 
beteendet. På åttiotalet p
Han menade att våra val och beteenden till stor del är styrda av den sociokulturella 
miljö vi vistas i. I det sociokulturella perspektivet, förklaras vårt handl
och våra beteenden utifrån samhällets sociala mönster och normer istället för utifrån 
individuella faktorer.  
 

 

Figur 2 Är det individuella eller sociokulturella faktorer som styr vårt beteende? Beteendevetenskapliga 
modeller förklarar beteende utifrån olika perspektiv. 
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Resultat av litteraturstudien 
__________________________________________________________

presenteras forskning om mänskligt beteende i relation till 
energianvändning. Jag försöker här svara på frågan: Hur ser forskare på vad som 
styr våra val och vanor? Forskningen presenteras ur två perspektiv, det individuella 

det sociokulturella. Modeller över mänskligt beteende behandlas samt f
om hur man undervisar och informerar om energianvändning och hållbar utveckling.
____________________________________________________________________

Teoretiska modeller av mänskligt beteende

eller sociokulturellt forskningsperspektiv? 

Med vilja och ambition att förstå vad som styr mänskligt beteende har 
en mängd olika teoretiska modeller skapats. Det är viktigt att inte 

glömma bort att alla dessa modeller är just modeller och inga sanningar. Modellerna 
finns för att tillhandahålla verktyg för att kunna diskutera och analysera frågor om 
mänskliga val och beteenden.  

Jag tycker mig se en tydlig distinktion mellan den forskning och de modell
idag används för att förklara vårt beteende. Distinktionen utgörs av vilket perspektiv 

från. Många av modellerna tar avstamp ur ett individuell
personliga attityder, behov och värderingar ligger till grun

beteendet. På åttiotalet presenterade Roger Säljö ett annat sätt att se på vårt beteende. 
Han menade att våra val och beteenden till stor del är styrda av den sociokulturella 
miljö vi vistas i. I det sociokulturella perspektivet, förklaras vårt handl
och våra beteenden utifrån samhällets sociala mönster och normer istället för utifrån 
individuella faktorer.   

Är det individuella eller sociokulturella faktorer som styr vårt beteende? Beteendevetenskapliga 
modeller förklarar beteende utifrån olika perspektiv.  
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_____________________________________________________________________ 
presenteras forskning om mänskligt beteende i relation till 
Jag försöker här svara på frågan: Hur ser forskare på vad som 

Forskningen presenteras ur två perspektiv, det individuella 
kligt beteende behandlas samt forskning 

om hur man undervisar och informerar om energianvändning och hållbar utveckling.  
____________________________________________________________________ 

nskligt beteende: Individuellt 

 

Med vilja och ambition att förstå vad som styr mänskligt beteende har forskning 
modeller skapats. Det är viktigt att inte 

la dessa modeller är just modeller och inga sanningar. Modellerna 
finns för att tillhandahålla verktyg för att kunna diskutera och analysera frågor om 

forskning och de modeller som 
utgörs av vilket perspektiv 

individuellt perspektiv, 
värderingar ligger till grund för 

sätt att se på vårt beteende. 
Han menade att våra val och beteenden till stor del är styrda av den sociokulturella 
miljö vi vistas i. I det sociokulturella perspektivet, förklaras vårt handlingsmönster 
och våra beteenden utifrån samhällets sociala mönster och normer istället för utifrån 

 

Är det individuella eller sociokulturella faktorer som styr vårt beteende? Beteendevetenskapliga 
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3.2 Beteende ur ett sociokulturellt perspektiv 

Som tidigare påpekats finns det forskare som har en annan bild än att det är de 
individuella faktorerna kunskap och personligt engagemang som förklarar vårt 
beteende. Istället är det de kulturella mönster och strukturer som finns i samhället 
som ligger till grund för våra beteenden samt de attityder vi utvecklar.  
 

 Attityder ses oftast som något som ligger före beteendet, som en del av de 
överväganden människor gör när man väljer. Man kan emellertid också, och det blir 

utgångspunkten för de tankar jag går vidare med, vända på steken och se 
människors attityder som uttryck för något annat än personliga värderingar och 

preferenser; mer som ställningstaganden utifrån den hantering av varor och tjänster 
som vi exponerats för när vi blivit socialiserade till konsumenter. 

 (Säljö i Lundgren red. 1999, s.42). 

 
Säljö hävdar att det är den livsstil som vi blir skolade in i som skapar våra attityder 
och värderingar. Säljö menar vidare; för människor ska kunna göra rättmätiga och 
riktiga val i konsumtionsfrågor behöver de få förståelse för situationen, att våra behov 
och värderingar är väckta och skapade i det sociokulturella samhället. (Säljö i 
Lundgren red. 1999). 
 
Säljö menar att om vi vill förändra dagens konsumtionsmönster, som enligt honom är 
en sociokulturell produkt, bör flera samhällsaktörer samverka. Det är enda 
möjligheten att komma åt djupt rotade konsumtionsmönster menar Säljö. (Ibid). 
 

Problemet är så att säga inte lokaliserat på något enskilt ställe utan det är snarare 
en konsekvens av de livsformer som sammantagna utgör vårt sätt att leva. Det 

ekologiskt rimliga samhället är inte endast ett ”makroproblem” som i första hand 
rör beslutsfattare i näringsliv och stat, och det är inte heller ett tillstånd som 

enskilda individer i sina roller som medborgare och konsument kan skapa. Aktörer 
på många nivåer måste påverkas – och i sin tur påverka – för att åstadkomma 

förändringar av ideologier och praktiska verksamheter. 
(Säljö i Lundgren red. 1999, s. 36).  

 

3.2.1 Sociala mönster 

Strang (1997) håller med om att engagemangets möjlighet att påverka agerandet är 
betydande. Hon menar att engagemanget inte enbart härrör från individuella 
värderingar och behov, utan att det växer fram ur värderingar som finns i den 
kulturella kontext som vi befinner oss i. Strang förklarar att kultur betecknas som ett 
dynamiskt system där människa och natur interagerar med varandra. Således påverkas 
individernas engagemang av vilka värderingar som råder i dess sociala nätverk, 
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arbetsplatser, skolor och uppväxt. Engagemanget skulle då till viss del vara 
demografiskt gemensamt menar Strang. 

Hur kommer det sig att vi inte väljer dm.fl.ternativ som vi vet är det bästa? Lundgren 
(1999) intar också ett sociokulturellt perspektiv och förklarar genom att säga att det 
inte är individens fel utan ett resultat av samhällsutvecklingen. 

”Vi går inte in för att skada miljön, anledningen till vårt beteende ligger snarare 
inbäddat i den industriella och sociala utvecklingen och de konsumtionsmönster och 

levnadssätt som är en följd av den.” 
(Lundgren red., 1999 s.19).   

 
Fördelarna är ofta lätta att se och de är omedelbara. Nackdelarna är istället förskjutna 
långt bort menar Lundgren (1999). Till exempel är det lätt att ta bilen, det är bekvämt 
och inte avskräckande dyrt. De negativa konsekvenserna är i exemplet inte synliga 
(Ibid). Owens (2008) forskning pekar åt samma håll. Hon säger att den livsstil vi har 
idag har är svår att förena med budskapet om hållbar energianvändning. Hon menar 
att normerna som existerar i dagens samhälle, konsumtion och mobilitet går stick i 
stäv med budskapet om energibesparing. Prissättningen fungerar då på sätt och vis 
som ett mot-incitament. Ofta är det billigaste alternativet det ur miljöhänseende 
sämsta. Samhället uttrycker genom prissättning ett mycket motsägelsefullt budskap 
som förvirrar konsumenten (Ibid.).  

3.2.2 Sociotekniskt samspel 

Bakom våra rationella val kring energianvändning ligger också känslomässiga, 
sociala och kulturella aspekter till grund för vårt agerande och beteende konstaterar 
Owens (2008) i artikeln How to change attitudes and behaviours in the context of 
energy. De menar att tekniska och infrastrukturella lösningar påverkar vår 
energianvändning, som sedan förändras i takt med nya innovationer. Ketola (2000) 
hänvisar till Wilhite och Shove som påpekar att fokuseringen på konsumenten i 
diskussionen kring energianvändning är delvis missledande. De menar, precis som 
Säljö, att det är hela kulturen i samhället som är det mest avgörande elementet. 
Wilhite (2008) anser att det finns starka länkar mellan användandet av energi och 
samhällskulturella krafter. Han ger ett exempel från Indien där man kunde se en 
kraftig ökning av användandet av kylskåp efter det att bostadshusen byggdes utan 
matkällare. Förändringen som uppstod menar han vara en konsekvens från ett av 
samhället konstruerat behov och inte bemötandet av ett genuint mänskligt behov. Det 
är viktigt att vi uppmärksammar aspekten om att de agerande- och konsumtionsval 
individen gör alltid är färgade av samhällets sociokulturella miljö. 



 

 

3.3 Beteende ur ett individperspektiv

3.3.1 Kunskap, attityd, beteende

Andra forskare förklarar vårt beteende utifrån mer individuella faktorer och menar att 
beteendet härrör ur våra attityder gentemot
den kognitiva forskningen där handlingen ses som en konsekvens av vår inre 
förståelse och våra tankemönster
 
En attityd definieras inom miljöpsykologi som en inst
Den är uppbyggd av
eller emot. Vidare fo
uppfattar att agerandet för respektive emot företeel
Huruvida attityder föregår
framgick i kapitel 3
(2002)  menar dock att forskningen till övervägande del visar att en positiv attityd till 
miljöfrågor hjälper oss att tillämpa ett miljövänligt beteendemönster
och yttre hinder blockera ett miljövänligt agerande hos individen, trots en positiv 
attityd. Förändringar som är lätta att genomföra visade sig ha större samband med 
attityder än de som kräver en större ansträngning.
 

 
  
 
Tidig forskning visade på 
figuren ovan visar.
handla styrs av många fler faktorer än vår at
forskare att det finns
Verbeke 2005), (von Borgstede 2002). 
 

3.3.2 Theory of planned behaviour 
Ajzen (2001) tillhör de forskare som 
konsekvens på beteendet.
”Teorin om planerat beteende

Figur 3. Hur orsakssamband ser ut mellan kunskap, attityd och beteende är sedan länge en omtvistad fråga. 
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Beteende ur ett individperspektiv 

Kunskap, attityd, beteende 

Andra forskare förklarar vårt beteende utifrån mer individuella faktorer och menar att 
beteendet härrör ur våra attityder gentemot en företeelse. Detta perspektiv härrör ur 
den kognitiva forskningen där handlingen ses som en konsekvens av vår inre 
förståelse och våra tankemönster (Arvidsson 2002). 

En attityd definieras inom miljöpsykologi som en inställning till någon eller något. 
n är uppbyggd av dels en känsla för företeelsen och dels en beredskap att agera för 

eller emot. Vidare formas attityden beroende av hur stora konsekvenser individen 
uppfattar att agerandet för respektive emot företeelsen har. (von Borgstede

a attityder föregår beteenden är forskare inte överens om, vilket tydligt 
kapitel 3.2, Beteende ur ett sociokulturellt perspektiv

menar dock att forskningen till övervägande del visar att en positiv attityd till 
r hjälper oss att tillämpa ett miljövänligt beteendemönster

och yttre hinder blockera ett miljövänligt agerande hos individen, trots en positiv 
attityd. Förändringar som är lätta att genomföra visade sig ha större samband med 

som kräver en större ansträngning. 

Tidig forskning visade på den kausalitet mellan kunskap, attityd och handling, som 
figuren ovan visar. Dagens forskning är mer nyanserad och pekar på att vårt val att 
handla styrs av många fler faktorer än vår attityd och kunskap. 

att det finns ett stort gap mellan vår attityd och vårt 
von Borgstede 2002).  

Theory of planned behaviour  
(2001) tillhör de forskare som menar att subjektiva före

konsekvens på beteendet. Hans ”Theory of planned behaviour
om planerat beteende”, har använts för att förklara en mängd olika 

orsakssamband ser ut mellan kunskap, attityd och beteende är sedan länge en omtvistad fråga. 
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Andra forskare förklarar vårt beteende utifrån mer individuella faktorer och menar att 
Detta perspektiv härrör ur 

den kognitiva forskningen där handlingen ses som en konsekvens av vår inre 

ällning till någon eller något. 
beredskap att agera för 

attityden beroende av hur stora konsekvenser individen 
sen har. (von Borgstede 2002). 

erens om, vilket tydligt 
eteende ur ett sociokulturellt perspektiv. von Borgstede 

menar dock att forskningen till övervägande del visar att en positiv attityd till 
r hjälper oss att tillämpa ett miljövänligt beteendemönster. Dock kan inre 

och yttre hinder blockera ett miljövänligt agerande hos individen, trots en positiv 
attityd. Förändringar som är lätta att genomföra visade sig ha större samband med 

 

n kunskap, attityd och handling, som 
Dagens forskning är mer nyanserad och pekar på att vårt val att 

tityd och kunskap. Istället menar flera 
vårt handlande. (Vermeir, 

menar att subjektiva föreställningar får stor 
heory of planned behaviour”, eller på svenska, 

för att förklara en mängd olika planerade 

orsakssamband ser ut mellan kunskap, attityd och beteende är sedan länge en omtvistad fråga.  



 

 

beteenden, utöver hushållsnära miljöarbete också allt ifrån att tr
karriär (Arvidsson 2002).
 

 

Figur 4 Teorin om planerat beteende. Figur hämtad från 

(Arvidsson 2002). 

 Enligt teorin är individens attityd en av faktorerna som pre
Attityden innefattar värderingar om och inställningar till det givna beteendet och 
grundar sig i hur viktigt och hur stora konsekvenser individen upplever det givna 
beteendet ha. Den andra fak
som speglar vikten av hur vi upplever vår närmi
frågan. Som exempel kan nämnas att 
större chans att ma själv också väljer att
förväntningar utifrån. Upplever vi ett krav från grannarna att vi också sk
påverkar det vår 
presenteras i modellen. Den förklaras 
över handlandet. Upplevs handlingen svår att genomföra
mängd hinder i vägen kommer individens intention att utföra 
trots att attityden och den subjektiva normen talar för 

 
Faktorerna påverkar beteendein
Precis som tidigare nämnts figurerar modellen i en rad annan litteratur. Bland annat 
nämns dess idéer i Vetenskapsrådets 
mänsklighet (Sundbaum red. 2008)
upplever som ofta används
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beteenden, utöver hushållsnära miljöarbete också allt ifrån att tr
(Arvidsson 2002).  

Teorin om planerat beteende. Figur hämtad från Planerat beteende och hushållsnära 

Enligt teorin är individens attityd en av faktorerna som pre
Attityden innefattar värderingar om och inställningar till det givna beteendet och 
grundar sig i hur viktigt och hur stora konsekvenser individen upplever det givna 
beteendet ha. Den andra faktorn som Ajzen (2001) nämner är den subjektiv
som speglar vikten av hur vi upplever vår närmiljös sätt att handla i den aktuella
frågan. Som exempel kan nämnas att om vi tror att våra grannar källsorte
större chans att ma själv också väljer att göra det. Det kan också komma
förväntningar utifrån. Upplever vi ett krav från grannarna att vi också sk
påverkar det vår beteendeintention. Upplevd kontroll är den tredje faktorn som 
presenteras i modellen. Den förklaras som upplevelsen över individens egen makt 

handlandet. Upplevs handlingen svår att genomföra eller om det föreligger en 
mängd hinder i vägen kommer individens intention att utföra 

och den subjektiva normen talar för handlingen

Faktorerna påverkar beteendeintentionen, som har starka band till beteendet i sig. 
Precis som tidigare nämnts figurerar modellen i en rad annan litteratur. Bland annat 
nämns dess idéer i Vetenskapsrådets bok Utmaningen – boken om en hållbar 

(Sundbaum red. 2008). Johansson beskriver där 
upplever som ofta används i miljöpsykologin. Den modellen utgår från att beteendet 
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beteenden, utöver hushållsnära miljöarbete också allt ifrån att träna rätt till att välja 

 

nerat beteende och hushållsnära miljöarbete. 

Enligt teorin är individens attityd en av faktorerna som predicerar beteendet. 
Attityden innefattar värderingar om och inställningar till det givna beteendet och 
grundar sig i hur viktigt och hur stora konsekvenser individen upplever det givna 

nämner är den subjektiva normen 
ljös sätt att handla i den aktuella 

att våra grannar källsorterar är det 
Det kan också komma ur upplevda 

förväntningar utifrån. Upplever vi ett krav från grannarna att vi också ska källsortera 
Upplevd kontroll är den tredje faktorn som 

upplevelsen över individens egen makt 
eller om det föreligger en 

mängd hinder i vägen kommer individens intention att utföra handlingen minska 
handlingen.   

tentionen, som har starka band till beteendet i sig. 
Precis som tidigare nämnts figurerar modellen i en rad annan litteratur. Bland annat 

boken om en hållbar 
där en modell som hon 

. Den modellen utgår från att beteendet 
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är en konsekvens av individens intention att göra något. Denna intention är färgad av 
personliga attityder, människor i din närhets uppfattning om agerandet (subjektiv 
norm) och hur lätt eller svårt individen upplever beteendet (upplevd kontroll). 
(Sundbaum red. 2008). 

 

3.3.3 Ipsative Theory 

Ipsative theory försöker beskriva varför ett agerande uteblir, och tar inte bara hänsyn 
till attityder utan också till interna och externa hinder som kan stå i vägen. Denna 
modell utgår från ett individuellt perspektiv men forskaren lyfter vissa av de 
sociokulturella idéerna om att infrastruktur och kultur kan utgöra barriärer för vårt 
handlande. Teorin utvecklades av Frey under slutet av 1980-talet (von Borgstede 
2002). Den bygger på tre antaganden som hindrar eller motverkar en handling: 
 

  1. Infrastrukturella och kulturella barriärer 
Det måste finnas sociokulturella förutsättningar för ett visst agerande. Dessa 
kan vara tid, pengar, infrastruktur och teknik. Fysisk och psykisk ohälsa kan 
också utgöra hinder. 

2. Bristande tydlighet och synlighet  
Möjligheten att agera på ett visst sätt måste vara tillräckligt tydlig och 
uppenbar för individen. I en viss situation måste möjligheten aktiveras i 
medvetandet. 

3. Brist på motivation hos individen 
Detta utgör ett internt hinder hos människan och kan leda till att 
beteendm.fl.drig prövas. 

  

3.3.4 Percieved Consumer Effectiveness 

Människor är mer benägna att välja ett mindre bekvämt alternativ om de anser att det 
egna handlandet är betydelsefullt, menar von Borgstede (2002). Detta är också 
bakgrunden till teorin Percieved Consumer Effectiveness, PCE, ett mått på hur viktigt 
individen upplever att det egna agerandet är. Vid högt PCE anses agerandet 
betydelsefullt och att konsekvenserna är stora och positiva. Då är chansen större att 
individen väljer att agera (Faiers m.fl.. 2007). Von Borgstede lyfter ett exempel som 
beskriver hur lågt PCE kan ta sig uttryck:  
 



Skola och förvaltare mot gemensamt mål  
 -om förutsättningar för energieffektiva beteenden i skolmiljö 

Frida Sandström 2009 
 

21 

 

En individ kan till exempel vara mån om miljön, men på samma gång känna sig 
maktlös och uppleva att det hon eller han gör inte har någon effekt, därför utförs 

inte den önskvärda handlingen. 
(von Borgstede 2002, s. 55).   

 
von Borgstede (2002) säger att öka en individs tro på att dess handlingar får 
konsekvenser kan vara det som krävs för att människan ska omsätta sin attityd till 
handling. Vermeir och Verbeke (2005) menar att ett högt PCE är nödvändigt för att 
komma åt de handlingar som är mindre bekväma än alternativen. Ett fenomen som är 
jämförbart med lågt PCE är Collective Action Dilemma, CAD. CAD beskriver en 
människas likgiltighet inför sitt eget agerande. Det lilla man själv kan bidra med 
genom att ändra sitt beteende upplevs betydelselöst. Man kan uppleva att det är 
viktigt att energikonsumtionen minskas, men att det bidrag som man själv kan 
åstadkomma är meningslöst litet och isolerat från målet (Faiers 2007).   

 

3.3.5 Inre och yttre hinder 

Öka tillgängligheten för ett visst beteende innebär att i största möjliga mån undanröja 
hinder som står i vägen. Dessa hinder kan vara både av inre och yttre karaktär. (von 
Borgstede 2002). Ett inre hinder är individuellt och kan till exempel bestå av 
bristande kunskap eller en personlig värdering som blockerar ett visst agerande.  

Det blir mer och mer uppenbart att det är omöjligt att tillgodogöra sig all information 
som man möter i dagens samhälle. Vi gör därför val varje dag, medvetna eller 
omedvetna, gällande vilken information vi ska ta del av. Valet görs bland annat på 
sådant vis att kognitiv dissonans motarbetas. Kognitiv dissonans är en obehagskänsla 
som uppstår då handling och värdering motsäger varandra. En person som vill spara 
energi men gillar att äta kött välja bort artikeln om hur energikrävande det är att föda 
upp en ko. För att skydda oss mot kognitiv dissonans väljer vi ut den information som 
bekräftar de värderingar som vi redan har. (Faiers, 2007). Faiers menar vidare att 
vanor och rutinmässiga beteendemönster kan stå i vägen för att en människa ska 
skapa en ny vana eller fatta ett ”korrekt” beslut. Även om man tillgodogör sig ny 
kunskap och skapar sig en annan värdering kan det vara svårt att gå emot eller ändra 
ett agerande som man har haft länge. Enligt teorin om kognitiv dissonans leder detta 
då snabbt till att man återigen går tillbaka till sin gamla värdering för att slippa inre 
motsättningar. (Ibid). 

 



 

 

3.4 Vald teorimo

Vårt agerande bestäms av 
(1999). Kunskap, möjlighet och värderingar påverkar således vilka val vi g
vilka handlingar vi utför.
idé. Skissen nedan är framtagen av dem och visar på en komplex valsituation
ligger till grund för vårt 
förklaras modellen mer i detalj genom att nyckelorden för vårt agerande; 
engagemang, övertygelse

 
 

 

3.4.1 Tillgänglighet
Tillgängligheten i den stundande situationen är också

” Går bussarna eller tu
källsorteringsbingar nära min bostad? Finns det KRAV
ligger närmast till hands att handla i? En rad undersökningar visar att ju högre 

barriärer
miljöhandlingen 

Öka tillgängligheten för ett visst beteende
praktiska hinder som står i vägen
tillgängliga de alternativ är som ligger i linje med sin (hållbara) attityd. I studien 
Sustainable food consumption: Exploring the consumer ”attitude
intention”-gap undersöks den
miljövänliga produkter
handla denna typ av produkter
utbud utgör då ett yttre hinder för att agera 

Figur 5: Faktorer som påverkar huruvida vår attityd leder till ett agerande
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Vald teorimodell 

Vårt agerande bestäms av vad vi vet, vad vi kan och vad vi vill
(1999). Kunskap, möjlighet och värderingar påverkar således vilka val vi g
vilka handlingar vi utför. Vermeir och Verbekes forskning (2005) bygger på samma 
idé. Skissen nedan är framtagen av dem och visar på en komplex valsituation
ligger till grund för vårt handlande, menar Vermeir och Verbeke

modellen mer i detalj genom att nyckelorden för vårt agerande; 
övertygelse och tillgänglighet presenteras var för sig. 

Tillgänglighet 
Tillgängligheten i den stundande situationen är också en faktor i denna modell.

Går bussarna eller tunnelbanan dit jag behöver åka? Finns det 
källsorteringsbingar nära min bostad? Finns det KRAV-märkt mat i den affär som 
ligger närmast till hands att handla i? En rad undersökningar visar att ju högre 

barriärerna är – att det är dyrt, obekvämt, svårt rent tekniskt att utföra 
jöhandlingen – desto mindre effekt har positiva miljöattityder på beteendet.”

(Naturvårdsverket

Öka tillgängligheten för ett visst beteende innebär att i största möjliga mån undanröja 
hinder som står i vägen. Storleken på dessa hinder utgör ett mått på hur 

alternativ är som ligger i linje med sin (hållbara) attityd. I studien 
Sustainable food consumption: Exploring the consumer ”attitude

undersöks den situation då beslutsprocessen 
produkter (Vermier och Verbeke 2006). Där såg

handla denna typ av produkter begränsades av det faktiska utbudet. E
ett yttre hinder för att agera i linje med sin attityd

Faktorer som påverkar huruvida vår attityd leder till ett agerande (Vermeir och Verbeke 2005).
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vad vi kan och vad vi vill menar Lundgren 
(1999). Kunskap, möjlighet och värderingar påverkar således vilka val vi gör och 

Vermeir och Verbekes forskning (2005) bygger på samma 
idé. Skissen nedan är framtagen av dem och visar på en komplex valsituation som 

menar Vermeir och Verbeke (2005). Nedan 
modellen mer i detalj genom att nyckelorden för vårt agerande; 

presenteras var för sig.  

 

en faktor i denna modell.  

nnelbanan dit jag behöver åka? Finns det 
märkt mat i den affär som 

ligger närmast till hands att handla i? En rad undersökningar visar att ju högre 
tekniskt att utföra 

desto mindre effekt har positiva miljöattityder på beteendet.” 
(Naturvårdsverket 2002, s.7). 

innebär att i största möjliga mån undanröja 
orleken på dessa hinder utgör ett mått på hur 

alternativ är som ligger i linje med sin (hållbara) attityd. I studien 
Sustainable food consumption: Exploring the consumer ”attitude-behavioral 

processen gäller köp av 
. Där sågs tydligt hur viljan att 

nsades av det faktiska utbudet. Ett bristfälligt 
ityd.  

(Vermeir och Verbeke 2005). 
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Although the motivation to consume sustainable products is high, it may be 
impossible to do so because of low availability. 

(Vermeir och Verbeke, 2005, s. 175).  

I en kontext av energianvändning kan detta innebära att erbjuda och 
synliggöra möjligheter att välja ett energisnålt agerande. 

Split Incentives 

I detta examensarbete är situationen förlagd i en skolmiljö och där förvaltaren är en 
av de aktiva parterna. Där kan ett praktiskt hinder utgöras av organisationssystemet, 
genom ogynnsamma incitamentsstrukturer, mellan dessa inblandade parter, skolan 
och förvaltaren. I fastighetsbranschen kallas detta för ”split incentives”, och innebär 
att hyresvärd och hyresgäst inte delar motiv till exempelvis investeringar. Det kan 
vara en part som gör investeringen och en annan part som kammar hem vinsten som 
investeringen genererade. Enligt ramavtalet mellan SISAB och Stockholms stad 
betalar, som tidigare nämnts, hyresvärden uppvärmning och hyresgästen elen. 
Hyresvärden investerar i energieffektiva elinstallationer medan det är hyresgästen 
som gör vinsten genom minskad energianvändning. Thomas Bäcklin (samtal 2009-
04-28) på SISAB menar att här kan det uppstå hinder för skolan då de vill minska sin 
elanvändning genom exempelvis energisnåla armaturer. Förvaltaren saknar 
incitament att göra den investeringen innan belysningen är uttjänt. 

Skolorna trycker på och vill att vi ska installera ny energisnål belysning, men vi 
byter ju inte ut belysningen i förtid så att säga. 

(Thomas Bäcklin, samtal, 2009-04-28). 

3.4.2 Övertygelse 

Övertygelse uppkommer då individen upplever att hon har god kunskap om de 
alternativ som en valsituation representerar, menar Vermeir och Verbeke (2005). 
Tillgång till klar och tydlig information blir då viktig i en beslutsprocess gällande ett 
agerande. Desto mer komplex och motsägelsefull informationen är desto svårare blir 
det för konsumenten att välja handling. (Vermeir och Verbeke 2005). Att sprida 
information för att skapa övertygelse i en fråga kan tyckas vara en enkel väg att gå, 
men bakom detta ligger komplicerade processer. Individen behöver göra ett aktivt val 
för att ta del av informationen och bygga på sin tidigare förförståelse med denna nya 
information. När man utformar informationen är det viktigt att det inte blir ett för 
stort gap mellan förförståelsen och den nya informationen, då blir det svårt för 
individen att ta till sig den nya informationen. Mer om detta i kapitel 3.5.1 
Information, lärande och kunskap.  
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Hur kunskaps- och kompetensläget om energieffektivisering går det inte att ge en 
entydig bild av fastslår Energimyndigheten i utredningen Kunskap, organisation och 
kommunikation (2009). Dock konstateras att utbildning och andra insatser för att höja 
kompetensnivån på förvaltare och driftpersonal är en av de viktigaste åtgärderna för 
att genomföra energieffektivisering på kort sikt i befintliga byggnader. Vidare 
konstateras i samma utredning att det finns en förväntan och önskan från hyresgäster 
att förvaltaren kommunicerar hur man kan agera energieffektivt i en byggnad.   

 

3.4.3 Engagemang 

En människa kan använda sina värderingar, sin motivation och sina behov för att 
stärka sitt engagemang i en fråga. Engagemang definieras av nationalencyklopedin 
som stark och osjälvisk inriktning av krafter och intresse. Om det till exempel finns 
ett behov av att sänka elräkningen eller om sparsamhet värderas högt, skapas 
engagemang i frågan om att minska elanvändningen. Engagemang är en viktig 
bidragande faktor till att handlingar utförs i linje med de attityder och det 
engagemang som finns menar von Borgstede (2002). Människor är mer benägna att 
lyssna på sitt engagemang än på konsekvenserna när de gör ett val (Vitell m.fl.. 2001 
i Vermeir och Verbeke 2005). Engagemang har visat sig vara en viktig faktor i de 
situationer där valet gäller en situation som upplevs svår. I dessa fall hjälper inte 
sociala normer, istället är det personligt engagemang som leder till att handlingen 
utförs (von Borgstede 2002).  

Att identifiera eldsjälar i organisationen, personer som vill förena tanke och handling, 
kan utgöra en möjlighet för att sprida engagemang i verksamheten visar 
Energimyndighetens utredning Kunskap, organisation och kommunikation (2009): 

Även om företag och organisationer har anställda som jobbar med energi- och 
miljöfrågor så är det ett djupare engagemang, ett mer innovativt tänkande som leder 

till att en arbetsplats genomsyras av dessa tankar. Ett starkt engagemang ökar 
förutsättningarna för att nå helhetspåverkan. 

(Energimyndigheten 2009, s. 35). 

I rapporten Elevers kunskaper om energi (2009) framgår att elevers kunskaper är 
begränsade, men att många elever har en vilja och intresse:  

Undersökningen visar sammantaget att elevernas kunskaper om energi är 
bristfälliga […] samtidigt kan vi konstatera att det finns stora önskemål om mer 

undervisning, bland många ungdomar, grundat i ett intresse för frågan och en vilja 
till att själv kunna bidra till en lägre energiförbrukning. 

(Energimyndigheten 2009, s. 9).  



 

 

Det finns ett intresse och engagemang hos eleverna som uttrycks som en önskan att få 
lära sig mer. Det fin
deras engagemang. Detta menar också Wick
vittnar om ett stort engagemang bland eleverna
kommer människors engagemang
miljöengagemang ofta rotas tidigt
går att peka på någon specifik faktor
om man frågar människor
svar som naturupplevelser, engagerade lärare, miljöintresse i familjen, kontakt med 
miljöorganisationer eller vänner som är engagerade. 

3.5 Information och kunskap om energianvändning

3.5.1 Information, lärande, kunskap

Kunskap och information är inte samma sak. Wick
syn på kunskap, information och lärande

Kunskap skapas och lagras inuti en människa medan information är kunskapens 

Processen för att information ska bli
och Wickenberg (2002)
ekonomiska resurser, utbildningsanstalter och stöd
lokalmöjligheter och givande sociala möten.

Figur 6 Lärande utgör övergången mellan information och kunskap

strukturer, såsom sociala möten och ekonomiska resurser, me
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Det finns ett intresse och engagemang hos eleverna som uttrycks som en önskan att få 
lära sig mer. Det finns stora möjligheter att använda elevernas intresse för att öka 

gagemang. Detta menar också Wickenberg (2002). Han säger att lärare 
vittnar om ett stort engagemang bland eleverna när det gäller 

människors engagemang ifrån? Ellen Almers, doktorand i didaktik, menar att 
miljöengagemang ofta rotas tidigt under en människas liv men säger också att det inte 

att peka på någon specifik faktor som väcker engagemang
människor varifrån deras miljöengagemang kommer ifrån får man 

naturupplevelser, engagerade lärare, miljöintresse i familjen, kontakt med 
miljöorganisationer eller vänner som är engagerade. (Almers i Sundbaum red.

Information och kunskap om energianvändning

rmation, lärande, kunskap 

ormation är inte samma sak. Wickenberg (2002) presenterar Jönssons 
syn på kunskap, information och lärande på detta sätt: 

Kunskap skapas och lagras inuti en människa medan information är kunskapens 
projektioner utanför människan. 

(Wickenberg

för att information ska bli kunskap hos eleven är lärandet 
(2002). Liedman (2001) menar att kunskap kräver 

ekonomiska resurser, utbildningsanstalter och stödjande struktur
lokalmöjligheter och givande sociala möten.  

 

Lärande utgör övergången mellan information och kunskap och kräver bland annat stödjande 

som sociala möten och ekonomiska resurser, menar Liedman (2001).
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Frida Sandström 2009 

Det finns ett intresse och engagemang hos eleverna som uttrycks som en önskan att få 
ns stora möjligheter att använda elevernas intresse för att öka 

enberg (2002). Han säger att lärare 
 miljöfrågor.  Men var 

Ellen Almers, doktorand i didaktik, menar att 
under en människas liv men säger också att det inte 

engagemanget. Almers berättar att 
mang kommer ifrån får man 

naturupplevelser, engagerade lärare, miljöintresse i familjen, kontakt med 
Sundbaum red., 2008).  

Information och kunskap om energianvändning 

enberg (2002) presenterar Jönssons 

Kunskap skapas och lagras inuti en människa medan information är kunskapens 

enberg 2002, s. 160).  

lärandet menar Jönsson 
. Liedman (2001) menar att kunskap kräver mänskliga möten, 

jande strukturer, såsom goda 

och kräver bland annat stödjande 

nar Liedman (2001). 
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3.5.2 Utforma information 

Hur man gör för att påverka människors val som gäller energianvändning har 
människor under lång tid funderat över. Åtskilliga broschyrer och informationsblad 
har skapats, t.ex. Stoppa onödan! och Klimatsmart i hemmet. Forskning visar att de 
förändringar en informationskampanj kan bidra till ofta är blygsamma och kortvariga 
(von Borgstede 2002). Om en informationskampanj ändå ska genomföras har det 
visat sig att den får bäst genomslagskraft då det gäller handlingar som är relativt enkla 
att förändra eller kräver mindre uppoffringar (Stern 1999, i von Borgstede 2002). Om 
detta skriver också Ketola (2000) som hänvisar till Lindén (1996).  

Man anpassar sig mer oproblematiskt till lätta och mindre ansträngande åtgärder 
varmed dessa också kan användas som ”strategiska dörröppnare” till större 

förändringar. 
(Ketola 2000, s. 47). 

 
Att använda enkelriktade informationskampanjer i syfte att utveckla nya vanor är inte 
vidare effektivt menar Lundgren (1999). Om ett agerande är uppbyggt av andra 
faktorer än bristande kunskap så kan informationen bli helt verkningslös  (Lundgren 
1999). Von Borgstede (2002) hänvisar till Pelletier m.fl. som menar att om individen 
identifierar sig med någon som utför miljöbeteenden, jag utför miljövänliga 
handlingar, så är det en större sannolikhet att denna tar till sig information som rör ett 
sådant agerande. Däremot är detta inte en garanti för att agerandet sedan införlivas 
menar Pelletier m.fl. Hur detaljerade och fullständig informationen är är av mindre 
betydelse. Däremot upplevs den effektivare då den (von Borgstede 2002): 

• kommer från en källa som människor i allmänhet litar på  

• presenteras i den situation som handlingen sedan ska utföras i 

• möjliggör feedback på handlingen  

• väcker intresse och fångar uppmärksamhet  

Skräddarsydd information om energianvändning med feedback visade sig gynnsam 
efter en undersökning om hur energi kunde sparas i hushåll (Abrahamse 2007). 
Hushållen energiinventerades av experter som sedan gav konkreta förslag på hur 
energi kan sparas i varje specifikt hushåll. Undersökningen omfattade användandet av 
indirekt och direkt energianvändning, samt ageranden knutna till energianvändning. 
Med direkt energi åsyftas den som förknippas med el, värme och resor, medan 
indirekt energi är den inbakade energin som hör till en produkt. Till exempel har 
köttbiten på tallriken indirekt energi i dels den mängd energi som krävts för att föda 
upp djuret och dels en mängd energi förknippad med transporten mellan djur och 
tallrik. Resultatet visade att metoden med skräddarsydd information ledde till att 
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hushållen sparade 8% av den direkta energianvändningen samt 4% av den indirekta. 
Dessutom upptäcktes att flera (9 av 15 undersökta) ageranden ändrades. 
Kontrollgruppen som användes hade istället ökat sin användning under samma period 
med mindre än 1 % (Abrahamse 2007). Skräddarsydd information och direkt 
feedback förespråkas också av van Elburg (2005) som menar att ett webbaserat 
datorprogram skulle kunna ge hushåll skräddarsydd information om hur 
energianvändningen kan reduceras. Ett sådant webbverktyg skulle också kunna 
leverera feedback. Vikten av omedelbar respons lyfter flera forskare upp som viktig 
parameter för att påverka människors agerande.  

 

3.5.3 Undervisning i miljöfrågor 

Skolan har en viktig roll för att bidra till ökad kunskap om miljö- och energifrågor i 
samhället. I Läroplanen för de frivilliga skolformerna står det:  

Miljöperspektiv i undervisningen skall ge eleverna insikter så att de kan dels själva 
medverka till att hindra skadlig miljöpåverkan, dels skaffa sig ett personligt 

förhållningssätt till de övergripande och globala miljöfrågorna. Undervisningen bör 
belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att 

skapa hållbar utveckling. 
(Skolverket 2006, Lpf94, s.5). 

 
Redan under 60-talet började undervisning om miljöfrågor ta form (Sandell m.fl. 
2003). Undervisningen och innehållet har sedan dess utvecklats och rymmer idag 
bredare områden än miljö och naturvård och går under namnet hållbar utveckling. För 
att möta examensarbetets syfte, att komma med nya tankar och idéer för SISAB att 
arbeta mot en hållbar energianvändning, har jag valt att presentera hur utbildning för 
hållbar utbildning kan se ut. Kanske har SISAB redskap som kompletterar 
undervisningen och ger möjligheter att etablera goda energivanor i byggnaden? 
 
Nedan ges en kort historisk genomgång av hur undervisningen sett ut och vad som 
har lagt grunden till det som vi i dag kallar utbildning för hållbar utveckling. 

3.5.3.1 Faktamässig miljöundervisning 

Faktamässig miljöundervisning härrör ur en essentialistisk utbildningsfilosofi som 
utgår från att undervisningen ska bedrivas utifrån vetenskapliga discipliner. Denna 
grundsyn är en av de tidigaste och användes då miljöundervisningen tog sin form 
under 1960- och 1970-talen. Miljöproblematiken ses här som vetenskapliga 
kunskapsproblem som löses genom forskning och informationsspridning. Grunden till 
problemen betraktas vara en konsekvens av konsumtion och resursutnyttjande och 
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målet med miljöåtgärder anses vara att garantera levnadsstandard och säkra 
produktionen (Sandell m.fl. 2003). 

3.5.3.2 Normerande miljöundervisning 

Denna inriktning bildades under 1980-talet. Miljöfrågorna ses ur detta perspektiv som 
värdefrågor som löses genom att människors miljömoral påverkas. 
Utbildningsfilosofin som ligger till grund för den normerande miljöundervisningen 
utgår från att ur vetenskap utveckla miljövänliga beteenden och värderingar hos 
individerna. Grunden till miljöproblematiken ses som en konflikt mellan naturens och 
samhällets lagar. Människan anses vara en del av naturen och bör därför anpassa sig 
efter naturens ordning. Målet är att säkra överlevnad och hälsa (Sandell m.fl. 2003).  
 
För att knyta an till de modeller som används för att förklara vårt agerande idag tycks 
normerande miljöundervisning vara utformad efter de med individuellt perspektiv.  

3.5.3.3 Undervisning för hållbar utveckling 

Efter FN:s konferens i Rio 1992 är Hållbar Utveckling begreppet som används i 
frågor som rör miljö- och naturvårdsfrågor. Från att ha fokuserat på lokala och 
koncentrerade miljöproblem har miljöfrågorna idag blivit mer diffusa och globala. 
(Sandell m.fl. 2003). I stället för att noga undersöka orsaker till en viss fiskarts död i 
ett specifikt vattendrag har perspektivet breddats för att istället undersöka vår 
möjlighet att bevara den biologiska mångfalden. I undervisning för hållbar utveckling 
utgörs miljöproblematiken av politiska frågor som behandlas i en demokratisk 
process. Målet med denna typ av utbildning är att lära ut kunskaper om hur man 
aktivt och kritiskt kan värdera olika alternativ på miljö- och utvecklingsfrågor. 
Konflikter mellan olika mänskliga målsättningar ses som miljöproblemens grund och 
målet är en ökad livskvalitet, även för kommande generationer (Sandell m.fl. 2003).  

FN:s organisation UNESCO verkar för samarbete mellan länderna och behandlar 
frågor om utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation/information. UNESCO 
har identifierat följande globala problem (Unesco, Lärande för hållbar utveckling): 

 

 

• den växande befolkningen och dess förändrade utbredning 

• den bestående och omfattande fattigdomen 

• det växande trycket på miljön på grund av industrier och intensivodlade 
jordbruk 

• fortsatta svårigheter för demokratisk utveckling, kränkningar mot mänskliga 
rättigheter, etniska och religiösa konflikter, ojämlikheter på grund av kön 
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• föreställningen om själva begreppet utveckling, vad det kommit att betyda och 
hur det kan mätas 

 
Hållbar utveckling kan definieras som ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. 
(Björneloo 2004). Björneloo (2007) har efter en studie kring frågan ”Vad menar 
lärarna att eleverna behöver kunna, veta eller förstå för att bidra till en hållbar 
utveckling?” tagit fram fem punkter som sammanfattar lärarnas föreställningar om 
vad eleverna behöver lära sig i undervisning för hållbar utveckling: 

• se helheter och sammanhang 

• inlevelse och ansvar  
• delaktighet och förståelse  

• självkänsla och kommunikationsförmåga 

• förmåga att lära  

Mellan UNESCO:s identifierade problem (Unesco, Utbildning för hållbar utveckling) 
och Björneloos forskning (2007) om vad eleverna behöver lära sig stämmer överens. 
För att möta problemen behövs det att utbildningen för hållbar utveckling skapar 
förutsättningar för eleven att se helheter och sammanhang.  
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4. Analys 
____________________________________________________________________ 
I detta kaptiel analyseras samtalen med lärare utifrån rubrikerna samhällets struktur 
och kultur, engagemang, övertygelse och tillgänglighet. Rubrikerna finns beskrivna i 
kapitel 2.5 Examensarbetets analysverktyg. Samtalens resultat ställs i relation till 
litteraturstudiens resultat samt reflektioner från anställda på SISAB.  
_____________________________________________________________________ 

4.1 Samhällets struktur och kultur 

En av anledningarna till att vi inte väljer att agera på det sätt som vi vet är det mest 
hållbara är den samhällsutveckling vi haft menar Lundgren (1999). Vilket Owens 
(2008) håller med om: budskapet om att leva med hållbara energivanor går stick i stäv 
med normerna som finns i vårt samhälle om konsumtion och mobilitet. Detta 
uttrycker också en av lärarna i undersökningen: 
 

Det budskapet som förmedlas i dag är ju att du inte är nåt om du inte har de rätta 
prylarna. Mycket av de värderingar som finns idag är pålagda. Om man kunde hitta 
de verkliga värdena som individen verkligen behöver… Vad är det som gör att man 
upplever den inre lyckan och glädjen, är det konsumtion? Jag får ju fråga mig själv, 
vad är det som gör mig glad? Inte är det massa prylar i alla fall. Jag behöver inte 

åka på långa resor för att bli lycklig.  
Staffan 

 
Von Borgstede (2002) menar att mindre beteendeförändringar, såsom att dra ut 
mobilladdarens kontakt ur väggen, är lättare för individer att ta till sig. Det beskriver 
även Johan nedan. Precis som Johan menar Borgstede att dessa bidrag ändå är 
betydelsefulla och inte ska föraktas. Hon menar att det lilla bidraget är viktigt och att 
de kan fungera som strategiska dörröppningar till större förändringar. Johan beskriver 
att det är viktigt att frågan lyfts på flera nivåer i samhället och säger att för att få till 
stånd större beteendeförändringar krävs beslut från högre nivåer. 

 
När det gäller större beteendeändringar, flygresor och så är det svårt att få till 
några beteendeförändringar tror jag. Eleven väger förluster och vinster mot 

varandra i valet om att göra eller inte göra. Dra ut sladden till laddaren så väger 
förlusterna inte särskilt tungt, därför kan man tänka sig att göra det. Men däremot 
att avstå en resa till Thailand, där är förlusten mycket större. Då går man miste om 
stora upplevelser. Ska man åt större beteenden tror jag att det måste komma från en 

högre nivå, genom politiska beslut, till exempel måste infrastrukturen förändras. 
Däremot tror jag att de små förändringarna är viktiga för att ändra attityder och 
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skapa möjlighet för bemötandet av de förändringar som politiska beslut kan 
medföra. Hade vi inte hört debatten om att släcka lampor och dra ut sladdar, skulle 
mottagandet av elbilar inte varit så positivt som det är idag. Därför är det viktigt att 

vi jobbar på flera nivåer samtidigt.  
Johan 

 
Johan understryker vikten av att ”jobba på flera nivåer samtidigt” och närmar sig då 
de sociokulturella aspekter som Säljö (i Lundgren 1999) presenterar. Säljö menar att 
problemet till vårt sätt att handskas med våra resurser inte är rotat på ett enskilt ställe. 
Därför är det viktigt att flera samhällsaktörer jobbar parallellt med dessa frågor för att 
problemet ska lösas (Säljö i Lundgren red. 1999).   
 

 Staffan menar att vårt beteende och våra vanor är starkt rotade i de samhällsstrukturer 
och sociala mönster som vi är en del av. Att ändra livsstil för att tillämpa mer hållbara 
vanor och beteenden tror han är en riktig utmaning. På frågan om vilka 
förutsättningar som krävs för att människan i västvärlden ska minska sin 
energianvändning svarar Staffan på detta sätt: 

 
Det behövs nog en kris eller ett kaos. Om en epidemi slår ut västvärlden, den kan vara 

ekonomisk, då kanske man tänker om. Då ställer sig människan frågan, vad är det 
som är värt något? Det budskap som förmedlas nu är ju att du inte är något om du 

inte har de rätta prylarna, nu ska ju till och med bebisar ha märkeskläder. 
Staffan 

  

Malin beskriver sina elevers syn på energianvändning och deras livsstil: 
 

När vi pratar om energi i naturkunskapen, då får eleverna berätta vad de kan tänka sig att 
spara in på. De kan ofta tänka sig att åka mer kollektivt, för det gör de ju redan 

ganska mycket, men de kan inte tänka sig att vara utan nya datorer och nya mobiler... 
det är ju så det är nu för tiden. 

 Malin 

 
 När Malin, som är lärare på en gymnasieskola i Stockholms innerstad, utvecklar sitt 

resonemang kommer hon fram till att hon tycker sig se att behovet av att ”passa in” är 
mycket stort hos de ungdomar hon möter. En stark förväntan på att man ska ha ”de 
rätta prylarna” gör det svårare att se alternativen tror hon. I teorin om planerat 
beteende tas uppfattning av social norm upp som en av tre faktorer som starkt 
påverkar vår intention att handla (Ajzen 2001).   

 
 Istället för att enbart betrakta de aspekter av vår kultur som leder till negativ 

miljöpåverkan och överdriven energianvändning lyfts också i samtalen de möjligheter 
som finns här. Media är ett utmärkt forum att sprida information och starta 
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diskussion. När frågor uppmärksammas skapas en stor möjlighet att utveckla 
drivkraft för nytänkande mönster, vanor och beteenden. Samuel uttrycker sig såhär:  

Ju mer man diskuterar ett beteende desto lättare blir det ju. För några år sedan 
kändes det konstigt att källsortera men nu känns det ju rätt okej. Nu gör ju i stort sett 

alla det. Kanske kan man göra nåt liknande med energi? Genom att liksom 
synliggöra det och göra det till en aktiv fråga, visa konkret på hur man gör och på 
vad man vinner på att spara energi för det kanske man inte ser. Vi har ju det så bra 

ändå och vi bryr oss inte så mycket om det där.  
Samuel 

Staffan talar också om möjligheten som förligger då frågor lyfts till diskussion i 
forum som ligger i individens intresse eller närmiljö. Staffan nämner också, precis 
som Malin, behovet av att passa in och bli en del av den sociala normen: 

De som har ett stort ansvar är ju media. Om ”Simpsons” tar upp frågan, eller 
”Vänner”. Då engageras ungdomarna.[…] eller om snygga Lisa var 

miljömedveten, så skulle alla killar bli det också. 
 Staffan 

Precis som tidigare diskuterats, säger Säljö att för att beteendeförändringar ska ske är 
det viktigt att frågan väcks på flertalet nivåer. I politiska beslut, i media, i skolor och 
på arbetsplatser, kring köksbordet och på ungdomsgårdarna. Även om flera forskare 
är tveksamma till informationskampanjers påverkansgrad, är ändå 
samhällsinformation och annan typ av informationsspridning en vanlig metod att ta 
till (von Borgstede 2002). Von Borgstedes (2002) forskning, om hur informationen 
ska utformas för att leda till beteendeförändring, har resulterat i följande fyra punkter:  

• kommer från en källa som människor i allmänhet litar på  

• presenteras i den situation som handlingen sedan ska utföras i 

• möjliggör feedback på handlingen  

• väcker intresse och fångar uppmärksamhet 

SISABs möjlighet att ensamma förändra samhällsstrukturer och kulturella 
levnadsmönster är självfallet begränsad. Men för att åstadkomma en förändring av 
dagens samhälles konsumtionsmönster och energianvändning har det tydliggjorts att 
det finns en stor nytta av att diskussionen pågår på flera plan. I detta har SISAB i allra 
högsta grad en viktig plats. SISAB kan utgöra en del av lokala debatter på skolan. 
Som förvaltare kan de bygga in ett engagemang genom att använda energieffektiva 
byggtekniska lösningar. Detta kan göras genom att dels verka för att energisnål teknik 
installeras och dels genom att dela med sig av statistik om skolans energianvändning. 
Statistik som sedan lärare kan ha användning av i sin undervisning. En skolmiljö som 
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visar att energifrågan är viktig, och visar att energi inte ska slösas med, kan skapa 
engagemang hos elever och personal och inspirera dem till energisnåla vanor såväl i 
skolans miljö som i andra lokaler.   

4.2 Engagemang 

Har man ett stort engagemang så räcker det långt. 
Samuel 

Citatet ovan kom ur ett fokusgruppsamtal då vi diskuterade vad som krävs för att man 
ska utföra en handling. Precis som läraren uttryckte menar också von Borgstede 
(2002) att engagemanget hjälper individen att överbrygga gapet mellan attityd och 
ansvarsfull handling, som flera forskare hävdar existerar (Vermeir och verbeke 1999, 
Borgstede 2002). Men varifrån engagemanget kommer från är en fråga utan entydigt 
svar. Almers (i Sundbaum red. 2008) berättade dock att en av de anledningar som 
människor nämner om man frågar varifrån deras engagemang kommer från är 
engagerade lärare. Det är viktigt att lärares engagemang tas tillvara och utvecklas, det 
engagemanget kan spridas till ett stort antal elever. Precis som diskussionen löd under 
förra rubriken menar Strang (1997) att vårt personliga engagemang färgas av den 
miljö vi vistas i. Därför är det viktigt att skolan blir en plats där engagemang kring 
energifrågan är högt. Då skapas möjligheter för elever och personal att färgas av detta 
och göra engagemanget till sitt. Då kommer det få konsekvenser i elevens liv i andra 
situationer än i skolan.  

Det är bra om skolan fungerar som en god förebild. Alla går ju igenom skolan! Om 
man tänker efter kan man nog påverka rätt mycket. 

 Samuel 

Genom att göra en fråga aktuell i skola, media och samhälle möjliggörs att 
engagemang väcks hos individen, menar flera av lärarna som deltog i 
undersökningen. Aktuell kan frågan bli antingen genom lokal debatt på skolan, eller 
genom en större debatt på samhällsnivå, genom massmedia, denna aspekt har 
behandlats under föregående avsnitt, 4.1 Samhällets struktur och kultur. 

En lokal debatt för att öka engagemang har man tagit fasta på i Katedralskolan i 
Uppsala. Där genomförs en årligen återkommande temavecka, Energisparveckan. 
Skolan vill sprida budskapet att alla kan vara med och bidra, och att det bidraget varje 
enskild elev bidrar med är viktigt. Under veckan synliggörs skolans energianvändning 
i syfte att ge eleverna en tankeställare. Tack vare mätutrustning och monitorer, som 
stadens energirådgivare finansierat, kan elever och personal ta del av hur 
energianvändningen ser ut dag för dag under veckan. Inför Energisparveckan ges 
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information om hur man kan agera för att minska energianvändningen. Resultatet av 
sparandet redovisas i relation till en referensvecka och resultatet brukar bekräfta det 
veckan har som syfte, att även de små bidragen är viktiga. Håkan som är med och 
driver arbetet med energisparveckan säger:  

Vi vill förmedla till eleverna att ”Jag kan påverka!”.  

Håkan 

Om man betraktar temaveckan inom teorin percieved consumer effectiveness kan 
veckan betraktas som ett försök att höja elevernas PCE-värde. Desto högre PCE, 
desto viktigare upplevs det egna agerandet. I det fallet är chansen att man utför 
handlingen betydlig mycket högre (Faiers 2007). Om eleverna ser att deras agerande 
får mätbara och tydliga konsekvenser är chansen större att de väljer ett 
energisparsamt agerande, menar Håkan.  

Temaveckan drivs av Håkan och andra eldsjälar som finns bland lärare och elever på 
skolan. Det är inte bara under temaveckan som engagemanget för energifrågan lyser 
starkt. Eldsjälarna i verksamheten har genomfört egna energiutredningar efter 
mätdata. Energislöseri har kunnat identifieras och tack vare utredningarna har, enligt 
Håkan, energianvändningen minskat rejält i skolan. När jag frågar om skolans 
förvaltningsföretag deltagit i skolans engagemang i energifrågan berättar Håkan att en 
energigrupp på förvaltningsföretaget tagit till sig av energiutredningarna och bytt ut 
en pump på skolan och bekostat närvarostyrd belysning i ett klassrum. Förvaltningen 
har också bidragit med sensorer till toaletterna som automatiskt släcker belysningen. 

Tomas Bäcklin på SISAB säger att eldsjälar i verksamheten är de som har mest 
möjlighet att påverka den energianvändning som har med vanor och beteenden hos 
brukarna att göra. ”Ofta är det flera hundra personer i en skola. Då krävs det att det 
finns någon eldsjäl som fungerar som ett ombud, som drar i sådana här frågor”, menar 
Bäcklin. Han säger att personligt intresse är viktigt, en rektor som saknar intresse men 
fått energifrågan som sin uppgift gör det inte lika bra. När jag frågar vad en sådan 
person skulle kunna göra svarar Bäcklin att ombudet skulle kunna hålla koll på att 
t.ex. vädringen sköts och vara med och göra de andra i personalen medvetna. Vikten 
av att identifiera eldsjälar i verksamheten beskriver också Energimyndighetens 
utredning Kunskap, organisation och kommunikation (2009). 

Energisparveckan innehåller flera tävlingsmoment, dels i viljan att minska 
användningen och dels genom dagliga ”energi-tipsfrågor”. 
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Engagemanget är stort under veckorna, ibland blir tävlingsmomentet verkligen rejält. 
Det här genomsyrar hela skolan och tipsfrågorna skapar engagemang bland 

eleverna. 
Håkan 

Använda tävlingsmoment i syfte att skapa engagemang i energifrågan kommer upp 
även i samtal med andra lärare. De föreslår att förvaltaren skulle kunna ta en mer 
aktiv roll i verksamheten och inbjuda till tävlingar. 

Om förvaltaren menar allvar med det här (att spara energi, min anm.) så kanske de 
kan gå in med incitament på nåt vis. ”Vi utmanar er på tävling, sparar ni si och så 

mycket så går vi in med så mycket pengar till skolresa eller något”. 
Malin 

Motivation och engagemang tycker de inte att förvaltarna i dagsläget jobbar med. 
Men de skulle gärna se ett större samarbete mellan förvaltare och lärarkåren. 

 Man skulle ha nåt gemensamt samarbete om hur lokalerna skulle kunna förbättras. 
Ylva   

Marie Rosfors på SISAB bemöter detta genom att säga att SISAB inte strävar efter att 
verka mer synligt i skolan. ”Vi vill verka utan att synas” säger Rosfors och ser ingen 
poäng med att SISAB skulle bli en del i skolans pedagogiska verksamhet inom 
energifrågor. Hon menar att i den bästa av världar ska lärarna inte behöva tänka på 
SISAB. SISAB ska leverera den miljö som lärarna ser som självklar. ”Är arbetsmiljön 
oklanderlig så märker man den inte” menar Rosfors vidare. SISABs verksamhetsidé 
och lärares önskningar verkar i detta fall inte stämma överrens. Rosfors påstående 
rimmar inte heller särskilt väl med de ord i energistrategin som citerades i detta 
arbetes inledande kapitel, 1.1.4. Där uttrycks en ”nödvändighet att samverka med 
hyresgästerna till ett energisnålt beteende”.  

I dagsläget sker kommunikation om energiåtgärder mellan förvaltaren och skolan 
främst under ”rektorsmöten”. På rektorsmötet träffas förvaltare och skolans rektor 
samt eventuell intendent en gång per termin. Där lyssnar SISAB på önskemål från 
skolans sida och en genomgång görs av kommande projekt. Intresset från rektorerna 
att jobba med energieffektiviseringsfrågor i skolan är i de flesta fall mycket 
begränsat, menar Lasse Sandström på SISAB. Även engagemanget från lärare och 
övrig personal är lågt menar en vaktmästare jag träffat i samtal. Han har försökt att få 
lärare att släcka lampan vid lektionens slut och uttrycker sin frustration över lärares 
brist på engagemang för att hushålla med energi.  

Vi höll ju på innan vi installerade närvarostyrd belysning att få lärare att släcka 
lampan när de är sist på dagen i ett klassrum. Men det var ju en alldeles omöjlig 
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uppgift, vi höll på att sätta upp scheman på katedern för att läraren skulle se att de 
hade sista lektionen och släcka lampan efter sig, men ingenting hjälpte.  

Vaktmästare 

4.3 Övertygelse 

Övertygelse skapas då man har god kunskap om de alternativ en valsituation 
presenterar menar Vermeir och Verbeke (2001). En förutsättning för att man ska 
kunna välja ett ansvarfullt energibeteende är att man har kunskap om på vilket sätt 
man kan påverka. En djupare kunskap om energifrågor i stort kan hjälpa individen att 
fatta beslut om sitt agerande. Därför kommer kunskap om energifrågor behandlas här. 

Påståendet om att elevers kunskaper om energi är begränsade som 
Energimyndighetens utredning om Elevers kunskaper om energi (2009) visat håller 
Johan med om. 

De vet det de sett på tv, men har inte förmåga att reflektera eller ställa några kritiska 
frågor. De saknar flera pusselbitar för att få det hela att hänga ihop. Men de tycker 
ofta mycket, till exempel kan de vara negativa till vindkraftverk. Däremot är det inte 
alltid deras åsikter håller någon högre nivå, de kan lyda något i stil med ”tja, de är 

fula”. 
Johan 

 
Precis som flera utredningar pekar på, Elevers kunskap om energi (2009), Kunskap, 
organisation och kommunikation (2009) och Kompetens och utbildningsbehovet inom 
energiområdet (2008) verkar det finnas ett behov av att öka kompetensen om 
energieffektivisering i skolbyggnaden. Flera lärare uttrycker en önskan om att 
förvaltaren ska komma med förslag på hur lärare och elever kan blir mer 
energimedvetna. 

Ge lite faktiska värden! Så här mycket kan ni faktiskt spara och gärna förtydligande 
bilder. 

Sven 

Tala om vad som är resurssnålt! Vad är det som menas? 
Ylva 

 
Det tycks finnas ett behov och en önskan att förvaltaren ska föra en dialog med lärare 
om energianvändning. Denna önskan kom också fram i Energimyndighetens 
utredning Kunskap, organisation och kommunikation (2009), där hyresgäster uttryckt 
en förväntan och en önskan att fastighetsägaren skulle driva på processen att agera 
energibesparande och miljövänligt. 
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I samtal med lärare om hur SISAB kan öka kunskapsnivån bland sina hyresgäster fås 
blandade svar. Flera lärare uttrycker att de är ”trötta på broschyrer och inte har tid att 
gå på föreläsningar”.  

Själv är jag allergisk mot när folk kommer och berättar hur bra något är eller hur 
effektivt något är. 

Jessica 

En lärare berättar att ”bara information” sällan leder till kunskap. För att kunskap ska 
växa hos individen krävs att lärande äger rum, säger också Wickenberg (2002). En 
lärare beskriver hur han skapar möjligheter för att eleverna ska kunna lära sig det han 
har i syfte.  

Min undervisning bygger på att det är jag som ställer frågorna. […] Jag vill ju att eleverna 
ska bygga sitt eget kunskapspussel utifrån ett kritiskt förhållningssätt efter de frågor 
jag ställer. Det finns ju många som säger jag vill ”förmedla den här kunskapen”, det 
tycker jag bygger på minneskunskaper medan det andra bygger på att du bygger en 
tankekedja och har tänkt igenom alla delsteg, men inte kommer längre. Det är två 

skilda synsätt. 
 Fredrik 

De lärare jag talat med menar att skolan har en viktig roll i arbetet mot en hållbar 
energianvändning och en hållbar utveckling i stort. Lärarna menar att skolan ska 
utveckla elevers kunskaper för att ge dem verktyg att bilda sig åsikter, ståndpunkter 
och motiveringar till varför de handlar eller agerar som de gör.  

Vi vill ge elever kunskaper för att eleven ska kunna göra ett val själva, på goda 
grunder. Vi fokuserar på det egna valet, för att det är det som håller längst. 

Johan 

I undervisningen har skolan en viktig roll. Vi behöver gå igenom hur olika 
energiprocesser fungerar, så att alla har en chans att göra ett aktivt val. 

Fredrik 

Skolans roll är att förmedla hållbara tankesätt och strategier grundade på fakta. 
Skolan påverkar nästa generation så att de kan fatta kloka beslut. 

Håkan 

Johan, Håkan och Fredrik vill genom att ge elever kunskaper underlätta för dem i 
valet om hur de ska tänka och agera. Detta ligger helt i linje med det som Sandell 
m.fl. (2003) skriver om lärande för hållbar utveckling.  

Syftet med utbildningen är att eleverna i framtiden ska kunna och vilja delta i den 
demokratiska debatten kring vårt sätt att nyttja naturen, men också medvetet 

utveckla en livsstil grundat på ett miljöetiskt förhållningssätt. 
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(Sandell m.fl. 2003, s. 170). 

Ett av syftena med undervisning för hållbar utveckling är att eleven ska göra en 
miljömoralisk reflektion. Det innebär att eleven ska kunna reflektera kring sina och 
andras handlingar utifrån ett globalt perspektiv på resurser. På en skola i Älta har man 
utvecklat en ämnesintegrerad arbetsmetod om energifrågan. NO- och SO-lärarna 
arbetar i undervisningen tillsammans för att ge eleverna större möjligheter att se 
helheter inom energifrågan. Genom att bemöta ämnet energi från två olika håll får 
innehållet fler beröringspunkter menar Pia. Eleverna får i grupp arbeta med komplexa 
problem och uppgifter med både samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga 
aspekter. Detta arbetssätt kommer åt flera av de punkter Björneloo (2007) presenterar 
som viktiga i undervisning för hållbar utveckling:  

• se helheter och sammanhang 

• inlevelse och ansvar 

• delaktighet och förståelse 

• självkänsla och kommunikationsförmåga 

• förmåga att lära 

På SISAB i dag är kompetenshöjandeåtgärder om energialternativ i skolbyggnaden 
inget som aktivt tillämpas. Däremot har SISAB på sin hemsida lagt ut en liten skrift 
riktad till sina hyresgäster om hur man kan spara energi i byggnaden. Hur mycket den 
används är okänt för SISAB.  

4.4 Tillgänglighet 

Öka tillgängligheten till energieffektiva handlingar kan handla om att undanröja yttre 
hinder som blockerar en handling. Det kan innebära att man tydliggör och synliggör 
möjligheten till lägre energianvändning. Det är viktigt att peka på vad man faktiskt 
kan göra som enskild individ, menar Johan.   

Det är viktigt att de (eleverna, min anm.) får med sig en bild av ”vad jag kan 
göra”, till exempel dra ut laddaren när mobilen är fulladdad. Och att det de själva 

gör faktiskt spelar roll. 
Johan 

Att öka tillgängligheten till energieffektivare byggnader är en uppgift SISAB idag 
arbetar med. De har som ambition att verka för att energieffektiv teknik installeras i 
skolbyggnaderna, menar en av SISABs förvaltare. Frågan är då vilka möjligheter det 
finns för förvaltaren att bli en del av arbetet med att öka tillgängligheten för 
energieffektiva vanor och beteenden? Framförallt handlar det om att minska den 
energimängd associerad med elanvändning. Thomas Bäcklin på SISAB uttrycker att 
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de vill vara med och hjälpa skolan att minska sin energiförbrukning men att de, som 
det ser ut idag, jobbar på skolledningsnivå (samtal, 2009-04-29). På frågan om vad 
som motiverar SISAB att jobba för minskad elanvändning svarar Bäcklin:  

Det finns ingen anledning att dölja vad man kan göra. Körs torkskåpen dygnet runt 
så blir det ju varmt i stugan och då blir kunden missnöjd. Det påverkar ju 

kundnöjdheten. Det ena leder ju till det andra. 
(Bäcklin, samtal, 2009-04-29). 

Hur ser detta i praktiken ut då? Jobbar SISAB aktivt med att hjälpa skolor spara el? 
Bäcklin fortsätter: 

Vi har jobbat med sådana projekt mer i specifika projekt än generellt. Det är de som 
frågar efter det som får mest stöd i arbetet. 

 (Bäcklin, samtal, 2009-04-29). 

På frågan om hur han upplever att arbetet skulle kunna utvecklas nämner Bäcklin 
behovet av att utveckla ett IT-verktyg. IT-verktyget skulle på ett lättförståligt sätt 
presentera den förbrukade el- och värmeenergimängden för varje specifik skola. Ett 
sådant verktyg skulle vara tillgängligt för skolan och kunna lägga grunden för skolan 
själva att ta tag i frågorna, menar Bäcklin. 

 På Katedralskolan i Uppsala har man kommit långt i arbetet med 
energieffektivisering. Som tidigare nämnts genomför de en årligt återkommande 
temavecka, Energisparveckan för att låta eleverna reflektera över sin 
energianvändning och visa eleverna att de själva kan påverka. Målet är att 
konkretisera och synliggöra elanvändningen och genom det undanröja hinder.  

Vi vill få upp ögonen hos var och en om det här gamla budskapet, just få in tänket, 
använd det du behöver och inte mer än så. 

Håkan 

Erfarenheterna från temaveckan är positiva.  

Det är en bra metod att lyfta frågan under en vecka. Det förenklar för dem att förstå 
vad man kan göra. 

 Håkan 

 Genom möjligheten att mäta hur mycket energi som förbrukas fås direkt feedback på 
agerandet i byggnaden. För att lyckas med att förändra vanor och beteenden är 
skräddarsydd, direkt feedback en fungerande metod enligt Abrahamses (2007) 
undersökning. Det är viktigt att ha statistik för att visa att det vi gör faktiskt får 
konsekvenser, menar Håkan. Metoden som tillämpas korrelerar väl med von 
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Borgstedes (2002) forskning om hur information ska spridas för att den ska leda till 
att vanor ändras. Informationen blir mer effektiv om den:  

• kommer från en källa som människor i allmänhet litar på  

• presenteras i den situation som handlingen sedan ska utföras i 

• möjliggör feedback på handlingen  

• väcker intresse och fångar uppmärksamhet  

Några lärare menar att tillgängligheten till ett energieffektiva vanor skulle öka om 
SISAB jobbade mer synligt på skolorna med dessa frågor och jobbade på att utveckla 
relationer till lärare och elever. Lärarna tycker att relationen i nuläget präglas av att 
kommunikationen ofta sker då ett fel eller problem ska rapporteras. Skulle 
förvaltningen bli mer knuten till verksamheten skulle det ändras.   

Man ringer ju ofta när det är problem. Vi hör ju ofta av oss till dem och frågar om 
de kan göra något åt den dåliga ventilationen. 

Malin 

Yttre hinder till effektiv energianvändning i skolan kan utgöras av byggnadstekniska 
aspekter. Det kan vara ett läckande klimatskal, husets väggar, tak och fönster, eller 
energislukande installationer. Vems lott det faller på att åtgärda dessa framgår av 
ramavtalet och dess tillhörande ansvarsfördelning.  

SISABs åtagande är att vidmakthålla lokalerna i ett gott och funktionsdugligt skick. 
En långsiktig underhållsplan ska finnas för varje objekt. Denna plan ska, efter 

dialog med hyresgästen, revideras årligen. Det ankommer på SISAB att avgöra om 
reparation eller utbyte är den lämpligaste åtgärden. Önskar hyresgästen underhåll 

utfört tidigare tillfälle än vad som framgår av underhållsplanen ska kostnaden 
fördelas mellan parterna med hänsyn till antalet år som återstår innan åtgärden 

annars skulle utföras. 
(SISAB, Ramavtal för skollokaler 2006, s. 8ff). 

I formuleringarna finns en del gråzoner, menar både Lasse Sandström och Tomas 
Bäcklin på SISAB. De uttrycker att det genom Stockholms stads miljöprogram 
(Stockholms stad 2008) samt det egna miljöprogrammet (SISAB 2009, Miljöprogram 
2009-2010) finns krav på SISAB att minska skolbyggnadernas energianvändning med 
10 %, men att deras möjlighet att agera ibland bromsas av avtalet. En av åtgärderna 
kan vara att installera nya energisnåla armaturer, eftersom belysningen utgör en stor 
del av skolans elanvändning. Om armaturerna är uttjänta är det SISAB som ska göra 
investeringen, är de inte uttjänta faller det på skolans lott att betala. Skolans 
verksamhetsansvariga är sällan intresserade av att göra denna typ av investering och 
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energieffektiviseringen faller mellan stolarna. I detta fall utgör ramavtalet ett yttre 
hinder för att byggnaden ska bli mer energieffektiv.  
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5 Slutsatser och diskussion 
____________________________________________________________________ 

I detta sammanfattande kapitel har jag försökt hitta kärnan i analysen för att 
slutligen svara på mina tre frågeställningar. Under rubriken 5.1 diskuteras generella 
slutsatser till arbetet medan 5.2, 5.3, och 5.4 presenterar slutsatser hörandes till 
respektive frågeställning. I detta kapitel diskuterar och reflekterar jag kring både 
arbetets förutsättningar och dess resultat.  

Hur ser beteendevetenskapliga forskare på vad som styr våra val och vanor på miljö- 
och energiområdet? 
 
Hur talar lärare om energianvändning och SISABs möjlighet att minska 
energianvändningen utifrån begreppen tillgänglighet, övertygelse och engagemang? 
 
Hur kan mötet mellan förvaltaren och skolan utvecklas i syfte att minska 
verksamhetens energianvändning och skapa förutsättningar för energieffektiva 
beteenden? 
____________________________________________________________________ 

5.1 Generella slutsatser 

5.1.1 Gemensamt mål men skilda drivkrafter 
Att lyfta energifrågorna i skolmiljön och att öka medvetenheten om vår 
energianvändning har förvaltare, skolledare och lärare alla motiv att göra. Däremot 
bör man uppmärksamma att dessa motiv inte ser likadana ut. Förvaltaren har 
drivkrafter relaterade till ekonomi, miljömål, kundnöjdhet och i viss mån 
inomhusmiljön. Läraren vill lyfta energifrågor för att möta sitt 
undervisningsuppdrag, dels genom specifika mål i kursplaner om energifrågor och 
dels genom att tillämpa ett miljöperspektiv i undervisningen som skolplanen 
beskriver. Skolledaren har förutom verksamhetsanknutna pedagogiska drivkrafter 
också ekonomiska. Utöver dessa finns personliga värderingar om miljö- och 
energifrågor som fungerar som ytterligare drivkrafter. Dessa kan variera i karaktär 
och styrka mellan dessa tre aktörer. 
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Aktör Drivkraft för att tala om och 

verka för ansvarsfullt 

energibeteende 

SISAB Ekonomi, uppfyllandet av 

miljömål, inomhusmiljö, 

kundnöjdhet 

Skolledare Ekonomi, verksamhetsansvar 

Lärare Pedagogiskt uppdrag genom 

läroplaner 

Tabell 1 Aktörer som vill verka för ansvarsfullt energibeteende och dess drivkrafter 

5.1.2 Det lilla bidraget är också viktigt 
Många hävdar att det inte är lönt att släcka lampan för att den energi som sparas är av 
obetydlig storlek, vilket benämns som collective action dilemma (Faiers 2007). Men 
dessa små bidrag ger ett resultat som i allra högsta grad är betydande då vi är många 
som genomför denna lilla förändring. Vidare menar forskare att små 
beteendeförändringar kan fungera som strategiska dörröppnare för större livsstils- 
och beteendeförändringar som genererar kraftigare besparingar (Ketola 2000). 

5.2 Slutsats från litteraturstudie 

5.2.1 Två skilda forskningsperspektiv 
Åtskilliga teoretiska modeller har skapats i försök att förklara varför människan 
handlar som hon gör. Forskare menar att beteende ofta är en konsekvens av något 
annat, till exempel attityder, vilja, behov, situationen och sociala normer. I mina 
försök att förstå bakgrunden till denna ”förklarande forskning” har två skilda 
perspektiv identifierats: det individuella och det sociokulturella perspektivet. Vilket 
perspektiv man väljer att utgå från får då konsekvenser på vilken metod man ska 
tillämpa om man vill verka för en förändring av ett invant beteende.  Enligt den 
sociokulturella teorin härrör beteendet ur miljön och den kulturella kontext vi 
befinner oss i (Lundgren red. 1999). Även om individen uppfattar att hon själv styr 
sitt beteende är individens vilja en konsekvens av de kulturella och sociala strukturer 
som hon lever i. I linje med detta menar jag att om man ser orsakerna till våra 
konsumtionsvanor i samhällskulturen är det också där som vi måste verka för en 
ökad medvetenhet och förändring. Den omgivande miljön i skolan består bland annat 
av det som SISAB idag erbjuder: lokalen. Där kan SISAB verka för att skapa 
förutsättningar för energieffektiva beteenden.  
 
Teoretiska modeller inom det individuella perspektivet menar att beteendet härrör ur 
individens inre, dess värderingar och dess attityder. I detta perspektiv öppnas vägar 
för ändrade beteenden genom att värderingar och attityder hos individen stärks eller 
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förändras. Ajzens (2001) Theory of planned behaviour är en modell som utgår från 
individen. Mycket talar för att om en diskussion i klassrummet om globala 
rättvisefrågor sker samtidigt som att skolan visar att de värdesätter en energieffektiv 
miljö, bland annat genom att installera energieffektiv teknik uppstår förutsättningar 
för att eleven ska välja ett energieffektivt beteende. SISAB kan vara med och verka 
för att fallet blir sådant och att det i skolor installeras denna typ av teknik.  

5.2.2 Kunskap i energifrågor räcker inte 

Att höja kunskapsnivån om energifrågor och hållbar utveckling är en viktig 
förutsättning för att människor ska välja ett energieffektivt alternativ 
(Energimyndigheten 2009). För att information om energieffektiva beteenden ska 
falla i god jord är det en fördel om den (von Borgstede 2002):  

• kommer från en källa som människor i allmänhet litar på  

• presenteras i den situation som handlingen sedan ska utföras i 

• möjliggör feedback på handlingen  

• väcker intresse och fångar uppmärksamhet. 

Vidare visar forskning att kunskap och vetskap om energieffektiva alternativ inte 
alltid räcker för att individen ska välja det önskvärda beteendet. Inte ens i de 
situationer där individen även har en positiv attityd till miljöfrågor verkar människan 
komma till handling. Det tycks finnas ett gap mellan individens inre, dess kunskap 
och attityder, och dess agerande (Vermeir och Verbeke 2006). En viktig förutsättning 
för att det önskvärda beteendet ska tillämpas är en praktisk tillgänglighet för 
individen, att de yttre hindren motverkas menar von Borgstede (2002). Det görs 
genom att tillhandahålla, tydliggöra och synliggöra detta alternativ. Om SISAB vill 
verka för att öka förutsättningar för det energieffektiva beteendet i skolmiljön bör de 
tänka på att kunskap och information bör sprids i samtidigt som det är lättillgängligt 
och bekvämt. 

5.3 Slutsatser från lärarundersökning 

5.3.1 Vilja om ökad samverkan 
Min undersökning och Energimyndighetens större varianter är samstämmiga, det 
finns ett behov och en önskan från lärare och andra hyresgäster att hyresvärden 
arbetar aktivt med frågor som rör både teknik- och beteendestyrd 
energieffektivisering (Energimyndigheten 2009, Hansson 2008). Precis som 
utredningar från Energimyndigheten kom det fram under samtalen med lärarna att 
kunskap och engagemang om hållbar energianvändning i regel är ganska lågt bland 
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skolans lärare Få av dem upplever något större motiv till att spara energi. Ett par 
stycken kände sig också osäkra på hur de i praktiken skulle gå till väga för att spara 
energi. Här har SISAB stor möjlighet att hjälpa till. Flera av lärarna upplevde att de 
hade ett uppdrag att undervisa om energianvändning och energifrågan i stort: ”Jag 
vill utrusta eleverna med kunskap för att de ska kunna fatta kloka beslut i framtiden”  
uttrckte en av lärarna. Vidare fanns också en grupp lärare som upplevde att de hade 
kunskap om hur man sparar energi, men saknade motivation att göra det. Här finns 
det ett behov av att verka för att höja engagemanget, genom att tillsammans med 
skolan t.ex. genom att genomföra en energisparvecka. Detta kan läsas mer om under 
avsnittet 5.4.3.1 Genomför en energisparvecka! 

5.4 Hur kan mötet utvecklas? 

5.4.1 SISAB: bli en del av debatten 
Samhällets kultur och struktur har inverkan på individens beteende, värderingar och 
attityder, menar sociokulturella forskare (Lundgren red. 1999). På samma sätt menar 
jag att närmiljön i skolan kan ha inverkan på elevens beteende. Elevens engagemang, 
kunskap och tillgänglighet till energieffektiva beteenden färgas av hur skolans 
förvaltare, ledning och lärare prioriterar och diskuterar dessa frågor både med 
varandra och med eleverna. SISAB kan genom att verka för att engagemanget, 
kunskap och tillgängligheten till energieffektivisering blir högre och bättre, också 
påverka elevens framtida livsstil. Ett sätt hur detta praktiskt kan tillämpas diskuteras i 
kommande avsnitt 5.4.3.1 Genomför en energisparvecka! 

I analysen diskuteras återkommande gånger vikten av att diskussionen pågår på olika 
nivåer och på olika platser i samhället för att förändringar ska bli möjliga. Eftersom 
skolan är en plats där unga människor formas, har SISAB en viktig uppgift ur ett 
samhällsmässigt perspektiv att visa upp energieffektiva alternativ, både 
byggnadstekniska och beteendeanknutna.  

5.4.2 Verka genom att synas! 
SISABs målsättning är att tillhandahålla ”sunda, trevliga och ändamålsenliga 
utbildningsmiljöer” (SISAB 2009, Om SISAB). Deras ambition idag är att uppnå 
detta genom att ”verka utan att synas”, enligt anställd på SISAB. Detta utmanar jag i 
min slutsats. Den forskning som jag tagit del av samt min undersökning bland lärare 
visar att det finns mycket att vinna på att vara tydlig med och visa hur man kan sänka 
energianvändningen. Arbetet med dessa frågor förtjänar att synas! På det sättet blir 
SISAB en del av den debatt som ligger till grund för att beteenden ska kunna 
förändras. Synliggöra energianvändningen kan innebära att tillhandahålla mätdata för 
lärare i skolan och att berätta hur just deras skolbyggnad värms upp. Det kan också 
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innebära kloka system för avfallshantering. Detta kan lärare sedan fånga upp och 
använda i diskussioner i klassrummet.  

5.4.3 Samverka 
Som tidigare berörts har förvaltare, skolledare och lärare alla motiv att i skolan lyfta 
en diskussion om energianvändning. Vidare beskrevs att de olika aktörernas 
drivkrafter skilde sig åt.  Flera av de lärare som jag har samtalat med ser möjligheter 
i en ökad samverkan med förvaltaren. De upplever att de saknar kunskaper som 
förvaltaren har. Dessutom visar beteendevetenskaplig forskning att för att 
beteendeförändringar ska vara möjliga behöver användaren göras medveten om 
alternativen. Ökad medvetenhet kan nås genom att eliminera de inre och yttre 
hindren (von Borgstede 2002). Har man ambitioner att öka medvetandegraden och 
sänka energianvändningen genom ändrade beteenden och vanor kanske förvaltaren 
bör fundera över om arbetsstrategin ”verka utan att synas” är den mest lämpade 
parollen. 

5.4.3.1 Genomför en energisparvecka! 
En variant av samverkan skulle vara att arrangera en energisparvecka i likhet med 
den som Katedralskolan i Uppsala årligen genomför. En sådan vecka stöds av mina 
övriga slutsatser, både av litteratur och av den undersökning jag genomfört. Genom 
att som förvaltare vara med och bygga upp en struktur och delta i en energisparvecka 
kan både SISAB och skolan bistå med sina expertkunskaper och lära av varandra. 

5.5 Förslag om fortsatt arbete 
En aspekt av energianvändning som kan diskuteras är dess förmåga att påverka 
klimatet och komforten inomhus. Ett gott inomhusklimat främjar både individens 
hälsa och inlärningssituation. Likväl som koncentrationen bibehålls längre i ett rum 
med rätt temperatur, utan drag men med hög luftomsättning håller elever och 
personal sig också friskare. Om en effektiv energianvändning också skulle förknippas 
med en förbättrad inomhusmiljö för elever och personal på skolan såsom en ökad 
komfort genom mindre drag och jämnare temperaturfördelning i rummet kanske fler 
skulle vilja verka för en effektivare energianvändning. En undersökning om hur 
komforten upplevs på skolor med hög respektive låg energianvändning skulle vara 
intressant att ta del av. Om det finns ett samband mellan hög energianvändning och 
lägre komfort finns det än fler motiv för skolledare samt lärare att verka för 
effektivare energianvändning. 
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5.6 Reflektion över examensarbetets titel 
Titeln på arbetet, Skola och förvaltare mot gemensamt mål, kan man reflektera över. 
Man kan fundera över om målet om minskad energianvändning verkligen är 
gemensamt i den ansvarsfördelning som råder enligt ramavtalet. Ramavtalet säger att 
hyresgästen bekostar elanvändningen medan SISAB bekostar 
uppvärmningskostnaden. Först när vi betraktar el och värme som delar i byggnadens 
totala energisystem finns det ett gemensamt mål i att sänka energianvändningen. 

5.7 Besparingspotential i ändrade beteenden 
Hur mycket som kan sparas genom ändrade beteenden i en skolbyggnad förblir en 
hypotetisk fråga. Håkan på Katedralskolan i Uppsala som årligen genomför en 
energisparvecka uppger att de under sparveckan minskar användningen med omkring 
5 %. Då görs inga andra åtgärder än att öka medvetenheten om hur man agerar 
energieffektivt. Detta får ses som en fingervisning om hur stor besparingspotential 
det finns i ändrat beteende. 

5.8 Personlig reflektion 
Att genomföra en litteraturstudie inom detta område visade sig vara en spännande 
utmaning; forskningen inom området är långt ifrån stringent. Därför blir uppgiften att 
utifrån litteraturen komma med konkreta tips och råd till SISAB ännu svårare, det 
finns inte någon entydig ”rätt” metod. Eftersom den beteendevetenskapliga 
forskningen är så pass omfattande och bred har jag kunnat välja och vraka bland en 
mängd förklarande modeller och teorier. De som jag har valt att beskriva i detta 
arbete är ett urval. Jag har själv avgjort modellens relevans och valt om jag velat ha 
med den eller ej. Detta val påverkar mina slutsatser, eftersom jag har använt modeller 
för att styrka och underbygga lärarnas tankar och idéer. Vidare är de åsikter jag 
fångat upp från lärare inga allmängiltiga åsikter utan enstaka röster.  

En av svårigheterna med examensarbetet har kommit ur att parterna befinner sig 
inom skilda branscher. De använder olika ord för att diskutera energianvändning och 
har olika syn på varför samtalet ska fortgå. I skolan hör ordet energianvändning och 
energieffektivisering mer till det passiva ordförrådet och upplevs ointressant. I stället 
ser man på energifrågan ur ett globalt perspektiv och begreppet ”hållbar utveckling” 
faller mer i smaken. I fastighetsbranschen däremot hör energianvändning och 
energieffektivisering till de riktiga modeorden. Begrepp som ”kunskap” och 
”beteende” visade sig också ha skilda innebörd på respektive ställe.  
 
Debatten om hur vi ska uppnå ett hållbart samhälle där energianvändningen präglas 
av global rättvisa är oerhört viktig men också enormt svår. Att SISAB har som 
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ambition att verka för mer effektiva energibeteenden är föredömligt. När alla arbetar 
i den riktningen och är villiga att samverka för att uppnå resultat börjar vi närma oss 
ambitionen om en mer rättvis fördelning av de globala resurserna.  

Finns det drivkrafter att förändra, ekonomiska eller miljömässiga, samt god dialog mellan 
aktörerna ter sig hindren lättare att överbrygga. 

 (Energimyndigheten 2009, Kunskap, organisation och kommunikation, s.41). 
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