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Sammanfattning	
Haninge‐ och Tyresö kommuner har i samarbete med KTH genomfört ett projekt – 
Ekopiloterna ‐ med tio familjer och sju kommunala enheter. Projektet kompletterar andra 
liknande projekt i Sverige genom att även inkludera verksamheter/enheter inom kommunerna.  

Projektet, som pågick under ett år, syftade till att minska utsläppen av växthusgaser och övrig 
miljöpåverkan. Resultaten visar tydligt att det går att göra miljö‐ och klimatframsteg utan att 
man upplever en försämring av livskvalitet eller innehåll i verksamheten.  

Ekopiloterna i projektet har upplevt att de själva fått stor vinning av att vara miljö‐ och 
klimatsmarta. Ekopilotfamiljerna minskade sina totala utsläpp av klimatgaser med 16 % – eller 
cirka 20 ton ‐ vilket ungefär motsvarar utsläppen från sju genomsnittssvenskars bilresor per år. 
Den största minskningen skedde inom kategorierna shopping och återvinning där 
Ekopilotfamiljerna totalt minskade sina utsläpp med 49 %.  

Ekopilotåret var indelat i sju olika teman: Resor, Konsumtion/Avfall/Återvinning, Semester, 
Mat, El & Energi, Vatten och Egen Utmaning. I slutet av året genomförde Ekopiloterna en 
ranking av hur svårt det är att vara miljö‐ och klimatsmart inom respektive tema. Både 
familjerna och enheterna ansåg att ”Avfall/återvinning” och ”Mat” var de områden som var 
lättast att förändra. Det svåraste området var, enligt familjerna, ”Semestern”, där man inte 
ville göra avkall på spännande resmål eller på besök hos släkt och vänner långt bort. Det näst 
svåraste området för familjerna var ”Resor” där vardagspusslet ofta inte höll för de mer 
miljövänliga, men mer tidskrävande, alternativen. Enheterna rankade ”Konsumtion” som den 
allra svåraste, då man på en arbetsplats inte alltid kan påverka vad som köps in.  

Ekopilotprojektet har jobbat med en framgångsrik kombination av Kunskap – Uppgifter – 
Coachning – Uppföljning. Inspiratörer har varit föreläsare som är experter inom respektive 
ämnesområde. Målet har varit att inspirera till att göra mer miljö‐ och klimatriktiga val under 
mottot; ”Det är bättre att göra 80 % rätt än 100 % fel.” Projektet har resulterat i en rad goda 
exempel som nu kan spridas i kommunerna för att inspirera andra. Ekopilotprojektet har också 
identifierat ett antal hinder för miljö‐ och klimatsmarta val. Enheterna upplevde att de 
schablonavtal för el och värme som tillämpas hämmade personalens motivation att vara 
energismarta. Likaså upplevdes upphandlingsavtalen ibland hindrande för att köpa tillexempel 
begagnad utrustning. I anslutning till varje tema har Ekopiloterna också gett tips till politiker 
hur de kan underlätta för medborgarna att bli mer miljö‐ och klimatsmarta. Tips finns även till 
vänner och kollegor hur man kan leva mer miljö‐ och klimatsmart. 

Samtliga deltagare har varit nöjda, eller mycket nöjda, med projektet och de vill se någon typ 
av fortsättning och uppföljning. Projektet rekommenderar att kommunerna går vidare med 
Ekopiloterna och tar hand om och följer upp den entusiasm som har väckts. För enheterna 
rekommenderas att starta nya Ekopilotgrupper enligt samma koncept. Potentialen för att göra 
miljö‐ och klimatförbättringar är stor, pengar kan på sikt sparas och – inte minst – är 
kommunen en viktig förebild för medborgarna. Om kommunen inte visar att de arbetar aktivt 
med frågorna, minskar engagemanget bland de som bor där. Projektet rekommenderar också 
att kommunen använder den kunskap de har fått in via familjerna att man visar upp och 
använder Ekopilotfamiljerna i kommunikationen och att man bjuder in till återträffar och 
föreläsningar. 

Till sist kan det vara värt att påpeka att trots att familjerna mätbart minskat sina utsläpp och 
att både enheter och familjer gjort många goda insatser under året, är de uppnådda nivåerna 
fortfarande långt ifrån de nivåer som krävs för en globalt hållbar livsstil. Detta är en gigantisk 
utmaning som kräver politiska beslut. Men projektet visar att med kunskap och inspiration kan 
man komma en bra bit på vägen – och samtidigt få nöjda medborgare på köpet.  
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”För en Ekopilot finns ingen väg tillbaka till sin gamla livsstil – det är 
framåt som gäller!”        

     Ekopilot Lisa Månsson i bloggen Lisas miljöblogg 
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1. Inledning	

”Det är bättre att göra 80 % rätt, än att göra 100% fel." 

    Ekopiloternas motto 

Kunskap om hur vår livsstil påverkar miljön finns. Trots denna kunskap handlar vi inte alltid 
miljösmart i vardagen. Att ändra livsstil visar sig ibland vara svårt. Med Ekopilot‐projektet ville 
vi visa att det trots allt är möjligt – och lära oss mer om hur det är möjligt. 

I Ekopilotprojektet fick tio vanliga hushåll och sju kommunala enheter i Haninge‐ och Tyresö 
kommuner utbildning och coachning för att minska sina utsläpp av växthusgaser och övrig 
miljöpåverkan under ett års tid. Vi ville undersöka, om man sätter miljöglasögonen på sig 
under ett år:  

   ‐ Hur mycket klimat‐ och miljösmartare kan man bli? 

‐ Vad är enkelt att förändra? 

‐ Vad är svårare att förändra? 

Projektet syfte var att ge kommunerna ett underlag att arbeta med att underlätta för 
kommuninvånarna att agera miljösmart. 

Haninge‐ och Tyresö kommun har båda undertecknat det s.k. Borgmästaravtalet, och 
hållbarhetsfrågorna var därför en del av verksamheten inom kommunerna. Genom projekt 
Ekopiloterna fick man därigenom ett nytt sätt att arbeta med miljöfrågorna. Tanken var att 
genom längre och djupare kontakt med utvalda medborgare och anställda få värdefulla 
erfarenheter, och att kunna visa upp goda exempel och sprida dem.  

Projektet har tagit ett brett perspektiv på ”miljöfrågan” och inte bara diskuterat klimatfrågor 
utan även andra miljöaspekter såsom kemikalier, djuromsorg, giftfri miljö, vattenfotavtryck 
samt biologisk mångfald. 

Liknande projekt har genomförts tidigare med familjer i andra kommuner, t.ex. Klimatpiloterna 

i Laxå‐Askersund, Klimatpiloterna i Kalmar, Leva i livet i Göteborg m.fl. Det som är nytt i 
Ekopiloterna är att vi även involverat kommunala enheter.  

Ekopiloterna har genomförts som ett samarbetsprojekt mellan Haninge kommun, Tyresö 
kommun och Centrum för hälsa och byggande vid KTH i Haninge, under perioden mars 2012 – 
mars 2013. 
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2. Bakgrund	
Haninge och Tyresö kommuner har tidigare arbetat med hållbarhetsfrågor. Till exempel var 
Agenda 21 ett handlingsprogram som antogs vid FN:s konferens om miljö och utveckling i Rio 
de Janeiro år 1992. I programmet beskrevs hur en hållbar utveckling kunde uppnås genom att 
utveckla arbetet för att motverka natur‐ och miljöförstöring, fattigdom och bristande 
demokrati. I slutet av 1990‐talet hade de flesta kommuner utformat en lokal Agenda 21, och 
det hade även Haninge och Tyresö. 

Idag beskrivs målen och handlingsplanen i kommunernas klimatstrategier. I Haninge kommun 
är det övergripande målet att utsläppen av växthusgaser år 2050 ska ha minskat med 90 
procent jämfört med 1990 (Haninge Kommun, 2010). I Tyresö kommun har man uttryckt en 
klimatvision: ”Tyresö kommun är klimatneutralt 2050.” (Tyresö Kommun, 2010). 

När projekt Ekopiloter planerades tog projektledningen del av liknande projekt som gjorts i 
Sverige. Projekt liknande Ekopilotprojektet där familjer varit i fokus har genomförts i andra 
kommuner i Sverige, tillexempel:   

”Klimatpiloterna” i Laxå & Askersund 2009‐2010: Involverade 10 familjer jämnt fördelade i 
respektive kommun. Alla familjerna fick tio utmaningar, och syftet med projektet var att 
genom kunskap och coachning få Klimatpiloterna att minska sina växthusgaser.  Syftet var 
också att nå fler i kommunen och inspirera människor i hela länet till att fundera på och göra 
förändringar för att minska sina egna utsläpp. Hushållen skulle samtidigt ge kommunerna 
kunskap om förändringar som de behöver göra, samt företag motivation till att klimatanpassa 
sin produktion. Projektet leddes av forskaren Johanna Björklund och kommunikatören Martha 
Thernsjö, som båda var fristående från kommunen (Björklund, 2010). 

”Leva Livet” i Göteborg 2010‐2011: 11 familjer deltog, och de fick välja utmaningar inom sju 
olika områden. Leva Livet var ett brett samverkansprojekt mellan miljöförvaltningen, 
Konsument Göteborg, Kretsloppskontoret och Familjebostäder, och hade som främsta syfte att 
lära sig mer om frivilliga miljöhandlingar för att kunna utforma en mer effektiv framtida 
miljökommunikation. Ett annat syfte var att studera hur livskvalitet och miljöhandlingar hänger 
ihop. Projektet leddes av Pernilla Hellström på Miljöförvaltningen (Larsson, o.a., 2012). 

”MiljöVarDag” i Karlstad 2007: Ett folkbildningsprojekt med målet att ge konkreta tips och 

råd om hur hushållen kan minska sina koldioxidutsläpp och sin miljöpåverkan, synliggöra 
klimatproblemet och växthuseffekten, samt få en ökad förståelse och delaktighet i miljöfrågor.  
100 familjer deltog och fick själva välja sina miljöåtgärder via rådgivning och coachning av en 
gruppledare samt nio coacher från kommunens rådgivningscenter ”Rådrummet.”  Projektet 
arbetade också aktivt med miljöutbildning av de anställda inom kommunen. Projektet leddes 
av P‐O Haster på Karlstad kommun. Projektet ingick i det Europeiska samarbetet Echo Action 
2007‐2008 där 2000 familjer i nio utvalda städer i sju länder engagerades för att leva mer 
miljövänligt (Karlstad Kommun, 2007‐2008). 

Även i Gävle, Kalmar och Växjö har projekt med klimatinriktning genomförts. 

Liknande projekt riktade mot kommunala enheter eller verksamheter var dock svåra att finna. 
Här har därför projektet utgått från samma teman och information som familjerna har fått, 
men arbetssättet har varit mer processinriktat, och enheterna har i stor grad själva kommit 
med förslag på områden att förbättra. 

Det som skiljde Ekopiloternas upplägg från de övriga studerande projekten är främst att 
kommunal verksamhet deltog, och samtidigt som familjer. Projektets upplägg med en extern 
coach och tätt samarbete med kommunernas miljöstrateger verkar också skilja sig en del från 
övriga projekt. Projektledningen i Ekopiloterna har fått mycket inspiration och kunskap från 
tidigare genomförda projekt i andra kommuner.  



Ekopiloter   2013 
  Sidan 9  

3. Arbetsmetoder	
Projektets motto har varit: Det är bättre att göra 80% rätt än 100% fel. Fokus har varit att 
ändra på det man kan, utan att ha dåligt samvete för det man inte förmår ändra på.  

Projektet har också utgått ifrån Ekopiloternas befintliga vardag och utrustning. Kunskap, 
inspiration och ett socialt sammanhang har tillförts – utan ny teknik.  

En viktig del i projektet har varit coachningen av Ekopiloterna. Ekopilotcoachen har under 
hela året följt familjerna och enheterna, och funnits till för frågor och diskussioner i stort och 
smått, framgång och motgång. Ekopilotcoachen har också varit projektledare och ansvarat för 
upplägg och genomförande som tagits fram i samarbete med forskare på KTH. 

Kommunerna har deltagit med sin Klimat‐ och miljöstrateg (Haninge) respektive Strateg för 
folkhälsa och hållbar utveckling (Tyresö) i arbetsgruppen. De har ingått i projektets 
arbetsgrupp och utformat och deltagit i seminarierna med Ekopiloterna. Detta har varit av stor 
vikt för att kunna fånga upp frågor, informera om kommunernas policys ‐ och inte minst för att 
öka möjligheten att påverka inom kommunerna. Utöver detta har andra experter från 
kommunerna deltagit vid olika teman; t.ex. kommunens koststrateg, klimat‐ och 
energirådgivare samt miljö‐ och energisamordnare. 

3.1. Sju	olika	teman	
Ekopilotåret var indelat i sju olika teman – Resor, Konsumtion/Avfall/Återvinning, Hemester, 
Mat, El & Energi, Vatten samt Egen Utmaning. Varje tema pågick i 6‐8 veckor. Startmötena för 
temana hölls växelvis i Haninge och Tyresö.  

Tabell 1, Ekopilotårets teman och tidsperioder 

Tema  Startmöte  Plats  Pågick 

Resor  2012‐04‐02  Forellskolan, Tyresö  Vecka 14‐19 

Konsumtion, avfall, återvinning  2012‐05‐14  Haninge kommunhus  Vecka 20‐26 

Hemester  2012‐06‐28  Tyresö kommunhus  Vecka 27‐32 

Mat  2012‐08‐21  Haninge kommunhus  Vecka 33‐40 

El & Energi  2012‐10‐09  Tyresö kommunhus  Vecka 41‐48 

Vatten  2012‐12‐04  KTH i Haninge  Vecka 49‐04 

Egen utmaning  2013‐01‐30  Tyresö Kulturcenter  Vecka 05‐10 

 

Varje tema presenteras utförligt i rapporten i kapitel 5 nedan. Där presenteras målet och 
uppgiften för respektive tema. Vidare diskuteras de resultat och hinder som identifierats. Varje 
tema tar också upp ”Goda Exempel” och ”Ekopiloternas tips”, dvs exempel och tips som lyfts 
fram av Ekopiloterna som särskilt intressanta.    
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3.2. Startseminarier	
Varje tema har inletts med ett startseminarium. Vid detta startseminarium har en 
inspirationsföreläsare talat till både enheterna och familjerna. I anslutning till detta har 
enheterna respektive familjerna träffats i cirka två timmar. Inspirationsföreläsaren har varit en 
ledande expert inom sitt område.  På mötena i anslutning till föreläsningen, har en fördjupning 
gjorts av temat, och diskussioner har hållits om hur familjerna respektive enhet kan bli mer 
klimat‐ och miljösmarta inom området. Familjerna fick uppgifter att genomföra som hade 
tagits fram av projektets arbetsgrupp. Enheterna fick tid på mötet att gemensamt diskutera 
fram vad de ville och kunde göra under temat. För enheterna har denna tid att diskutera varit 
mycket värdefull och viktig, då flera av enheterna annars inte hade hunnit detta på ordinarie 
arbetstid.  

På dessa möten har även föregående tema följts upp och diskuterats, bl.a. fick Ekopiloterna 
fylla i en utvärderingsblankett för det just avslutade temat – se Bilaga 2. 

3.3. Arbetsmöten			
Varje startseminarium och de uppgifter som Ekopiloterna skulle genomföra inom respektive 
tema planerades tillsammans med kommunens representanter i projektets arbetsgrupp. Vid 
dessa möten gjordes även avstämningar av coachningen av Ekopiloterna.  

3.4. Deltagare	
Arbetsgruppen har bestått av Michael Druitt, Klimat‐ och Miljöstrateg Haninge kommun (feb 
2012‐juni 2012); Frida Nordström, Klimat‐ och Miljöstrateg Haninge kommun (juni 2012‐
projektets slut); Mette Kjörstad, Samordnare för hållbar utveckling i Tyresö kommun; Anna 
Wahlberg, Ekopilotcoach KTH; Liza Ilskog, forskare KTH; Eva‐Lotta Thunqvist, forskare KTH 
samt Sanny Shamoun, forskare KTH. 

Deltagande enhet i Tyresö var förskolan Hästhagen. I Haninge deltog förskolorna Aspen, 
Hasseln och Syrenen i Handen, Grändens särskilt boende, Reception & växel i Haninge 
kommunhus, Ros‐Anders gård (äldreboende), Fastighet/Teknikavdelningen på 
Stadsbyggnadsförvaltningen samt Åbygårdens fritidsgård. 

Deltagande familjer finns i Bilaga 1. 

3.5. Coachning	
Varje tema har pågått mellan 6‐8 veckor. Under tematiden har coachning i olika former skett 
av Ekopilotcoachen.  

För familjerna har den bestått av personliga möten hemma hos familjerna vid minst tre 
tillfällen: Uppstart, tema El & Energi samt vid avslutningen av projektet, alltså totalt 30 besök. 
Däremellan har coachningen skett via telefon och mejl. Hur mycket familjerna själva valt att 
utnyttja mejl och telefonkontakt har varierat, men har i snitt varit cirka 2‐5 kontakter per 
tema.  

För de kommunala enheterna har coachningen bestått av personliga möten på enheterna 
vid minst tre tillfällen: vid projektstart, tema El & Energi samt vid avslutningen av projektet, 
alltså totalt 21 möten. Vid de tillfällen en enhet har missat ett startsmöte, har Ekopilotcoachen 
också besökt den enheten för att säkerställa att de fått ta del av informationen. Sammanlagt 
har Ekopilotcoachen under året gjort nio sådana extra möten.  

Mellan mötena har Ekopilotcoachen ringt enheterna för att följa upp hur det går, och även haft 
mejlkontakter. Även här har möjligheten till att själv ta kontakt med Ekopilotcoachen mellan 
mötena utnyttjats i varierande grad mellan enheterna. Mellan 1‐3 kontakter per tema togs av 
enheterna själva, och fler kontakter togs i slutet av projektet än i början.  
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4. Projektets	uppstart	och	grundmätning	
Ett gemensamt startmöte för alla familjer och enheter hölls. Inspirationsföreläsare var Kaj 
Török från Futerra. Information kring projektets upplägg och inriktning gavs och Ekopiloterna 
fick också möjlighet att testa Stockholm Stads ”Klimatvåg”. 

4.1. Familjerna	
Efter mötet fick familjerna gå hem och göra sin Klimatprofil samt fundera på mål inför 
Ekopilotåret. IVLs beräkningsprogram Klimatkontot användes.  

Värdena redovisas familjevis.  

 

De röda staplarna visar var medelvärdet för motsvarande familj i Sverige befinner sig. Som 
bilden visar, hade vid starten av projektet sju familjer lägre utsläpp än medelvärdet i Sverige, 
en familj låg på snittet, och två familjer låg över.  Det genomsnittliga utsläppet av CO2‐
ekvivalenter i Sverige är tio ton per person. Av dessa är två ton s.k. offentliga utsläpp, dvs 
utsläpp från det som finansieras av våra skattemedel.  

Barnfamiljerna har valt att redovisa sina utsläpp på olika sätt: redovisat varje barns utsläpp 
(familj 5), inkluderat barnets konsumtion i en förälders konsumtion (familj 1), redovisat endast 
föräldrarnas utsläpp (familj10), samt redovisat endast en vuxens utsläpp (familj 6 och 8). 

4.2. Kommunala	enheterna	
Enheterna fick i uppgift att starta en Ekopilot‐grupp på sin enhet. Tillsammans med 
Ekopilotcoachen gick sedan denna grupp igenom sin verksamhet ur klimat‐ och miljösynpunkt: 
Vad påverkar verksamheten mest? Inom vilka områden kan vi förändra? Finns det några viktiga 
symbolfrågor? Hur skulle en ”ideal‐enhet” se ut? Vilka förändringar behövs i så fall? Vad är 
rimligt att genomföra?  

Figur 1, Familjernas klimatprofiler vid uppstarten av projektet, räknat i ton CO2-ekvivalenter. Det röda staplarna avser 
medelvärde för motsvarande genomsnittsfamilj i Sverige. IVLs Klimatkontot användes, se www.klimatkontot.se. 
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5. Presentation	av	de	sju	olika	temana	
Som beskrivits ovan, var ekopilotåret indelat i sju olika teman. I detta avsnitt följer en 
utförligare information kring dessa teman: Resor, Konsumtion/Avfall/Återvinning, Semester, 
Mat, El & Energi, Vatten och Egen Utmaning.  

De intervjuer som gjordes i slutet av Ekopilotåret med alla deltagarna, fokuserade på följande 
frågor;   

   ‐ Hur lätt eller svårt det är att vara klimat‐ och miljösmart inom varje tema 

Svaret angavs på en skala 1‐5, där 1 var mycket lätt, och 5 upplevdes som mycket svårt. 

   ‐ Nämn minst tre saker ni ändrat i vardagslivet under ert år som Ekopiloter 

I figurerna nedan visas en sammanställning över svaren. Under varje tema diskuteras 
resultaten mer utförligt. 

Familjerna 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Figur 2, Familjernas svar på frågan ”Hur lätt eller svårt är det att leva klimat- eller miljösmart inom respektive område?” 
Skala 1-5, där 1=mycket lätt och 5=mycket svårt. 

Figur 3, Familjernas svar på frågan ”Nämn minst tre saker ni ändrat som en följd av att ni varit Ekopiloter.” 
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Kommunala enheterna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  	

Figur 4, Enheternas svar på frågan ”Hur lätt eller svårt är det att verka klimat- eller miljösmart inom respektive område?” 
Skala 1-5, där 1=mycket lätt och 5=mycket svårt. 

Figur 5, Enheternas svar på frågan ”Nämn minst tre saker ni ändrat i vardagen som en följd av att ni varit Ekopiloter.” I 
andelen ”Annat” ingår bl.a. ”Fått personalen att tänka annorlunda, ”involverat barnen” och ”Infört en stående miljöpunkt på 
mötesagendan. 
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5.1. Tema	‐	Resor	

”Det var mysigt att läsa Bamse på bussen, istället för att stressa iväg med 
bilen.” 

      Ekopilot med ny insikt 

5.1.1. Mål		

Målet för tema resor var att bli mer medveten om hur man reser, och att försöka främja ett 
klimat‐ och miljösmart resande. Inspirationsföreläsare var Mattias Goldmann från Gröna 
Bilister. 

5.1.2. Uppgift	och	studiebesök	

Familjerna fick i uppgift att föra resedagbok över resor genomförda under perioden, se bilaga 
3. Dessa resedagböcker skickades sedan in till Ekopilotcoachen i början och slutet av perioden. 
Enheterna diskuterade sig fram till egna relevanta aktiviteter (se nedan). 

Studiebesöket för temat bestod av att få en lektion i EcoDriving. 

5.1.3. Resultat	och	hinder	

Familjerna upplevde att det var intressant att skriva resedagbok, framförallt för att de korta 
bilresorna plötsligt blev synliga. Flera familjer sa att det var en aha‐upplevelse att de många 
små korta bilresorna blev så många kilometer totalt. Andra berättade positiva upplevelser när 
man lämnar bilen och åker kollektivt: ”Det var mysigt att läsa Bamse på bussen, istället för att 
stressa iväg med bilen.” 

Temat inspirerade flera Ekopiloter till att byta ut några resor med bil till cykel, till att åka 
kollektivt eller att åka lite kortare med bilen och gå sista biten. En Ekopilot halverade sin 
bilåkning och cyklade sju gånger så mycket i slutet av perioden som i början.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För många, verkar det dock svårt att förändra sitt resemönster. När familjerna i slutet av 
projektet rankar hur lätt de upplever att det är att agera miljöriktigt i vardagen inom sju 
områden, kommer vardagsresor på delad femte plats, dvs upplevs som näst svårast. 
Tidsvinsten vid bilkörning för att få ihop vardagspusslet väger tungt. Tätare och snabbare turer 
med kollektivtrafiken krävs för att man ska kunna avstå från bilkörning. Bortsett från enskilda 
Ekopiloter, går det inte heller att utläsa något generellt förändring i resemönster eller 

Figur 6, Familjerna: Resor 
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minskning av bilkörningen från resedagböckerna. Fem procent av de saker familjerna uppger 
att de ändrat som en följd av att de blivit Ekopiloter handlar om resor. 

Under temat diskuterades också flygresor och möjligheten att klimatkompensera dessa. 
Många var överraskade över att kostnaden inte var högre, och flera tyckte att det därför inte 
kändes seriöst, medan andra tyckte att ”då har man i alla fall gjort något för att visa att man 
vet att man påverkar miljön.” En familj som har halva familjen i USA, beslöt sig för att 
fortsättningsvis klimatkompensera flygresorna dit.  

Enheterna valde egna individuella uppgifter efter sina förutsättningar. Aktiviteterna syftade 
antingen till att direkt minska den miljöpåverkan som resorna på enheten utgör, eller att öka 
medvetenheten kring de resor som verksamheten ger upphov till. 

Se vidare 5.1.5 nedan, för beskrivning vad enheterna genomförde under temat. 

Enheterna rankade området resor som det tredje lättaste området att verka miljö‐ och 

klimatsmart inom. Spridningen var dock stor. Få enheter gjorde många resor i sin verksamhet, 
och med undantag för fastighetsavdelningen var det relativt lätt att använda kommunala eller 
miljösmarta transporter i form av kommunens miljöbilar. Däremot uppgav flera att det är svårt 
att ta sig till jobbet på ett miljö‐ och klimatsmart sätt. Argumentationen var då den samma 
som familjernas, dvs tidsvinsten med att köra bil är stor och prioriteras ‐ trots att man vet att 
det finns bättre alternativ för miljön. Förskolorna uppgav att det var svårt att övertyga 
föräldrarna om fördelarna med att gå med barnen till förskolan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.4. 	Ecodriving	

Planen att alla Ekopiloter skulle prova Ecodriving ‐ och lära sig att minska miljöpåverkan från 
sina bilresor med cirka 10‐15% ‐ visade sig svår att genomföra. Samarbetet mellan 
trafikskolorna och kommunen visade sig bli för komplicerat, och det blev för svårt för 
Ekopiloterna att anmäla sig. Endast en Ekopilot fick till en tid – vilket resulterade i att han 
inspirerades att låta sina säljare på jobbet genomgå samma utbildning – (se vidare kapitel 5.7.3 
nedan). 

   

Figur 7, Kommunala enheter: Resor 
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5.1.5. Goda	Exempel	

Enheterna 
‐ Teknikavdelningen på Stadsbyggnadskontoret ökade andelen biobränsle i 
bränslet till kommunens fordon och maskiner från 0% till 21% 
 
‐ Receptionen i Haningen synliggjorde miljöbilarna, och uppmuntrade de som 
lånar bilar inom kommunen att välja miljöbilarna. De försökte också underlätta 
telefon‐ och videokonferenser i kommunhuset. 
 
‐ Förskolorna i Handen mätte hur långt barnen orkar gå för att förmå 
föräldrarna att promenera med dem till förskolan istället för att ta bilen. De 
beställde också en elscooter till förskolepersonalen. 
 
‐ Äldreboendet Ros‐Anders försökte förmå SL att senarelägga sin sista busstur 
från området, så att personalen skulle kunna ta bussen hem efter kvällspassen. 
 
‐ Teknikavdelningen diskuterade en ”jämställd snöröjning” i kommunen – för att 
öka gående och cyklande på vintern, dvs att cykel och gångbanor ska ha samma 
prioritet som bilvägar vid snöröjning på vintern. 

Familjerna  
‐ En Ekopilot arbetar för att införa ett bonussystem på jobbet till säljarna. Det 
ska innehålla obligatorisk Ecodriving, och sedan får säljarna del i vinsten av 
bränslebesparingen. 
 
‐ En familj har börjat klimatkompensera regelbundna flygresor till familjen i USA 

5.1.6. Ekopiloternas	tips	och	förslag	för	mindre	miljöpåverkan	från	resor	

Ekopiloternas tips till andra handlade mycket om att byta ut de kortare bilresorna mot att 
cykla, eller att gå. Sju av tio tips handlade om detta, och då vägdes även hälsoaspekterna av att 
röra sig mer in. Övriga tips visade att det kan innebära andra fördelar att lämna bilen hemma, 
även om det kan ta lite längre tid – till exempel tid att läsa på bussen.  

Förslagen till kommunen för att underlätta miljövänliga resor handlade också mycket om att 
underlätta cyklingen i kommunerna – åtta av 23 förslag handlar om cykling. Förslagen var till 
exempel att förbättra skyltningen för cyklister, inrätta fler och bättre cykelparkeringar, fler 
cykelvägar och gärna expresscykelvägar för långpendlare, samt att införa gratis ”hyr‐cykel‐
kort” till pendlare.  

Övriga förslag till kommunen handlade om att själva föregå med gott exempel i resandet, 
använda fler miljöbilar, och fler telekonferenser för att minska resandet. Ekopiloterna tyckte 
också att kollektivtrafiken behöver fler och tätare turer inom kommunerna, och att 
kommunerna borde testa att införa bilpooler för invånarna. 

Fler tips och förslag återfinns i Bilaga 4. 
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5.2. Tema	–	konsumtion,	avfall	och	återvinning	

 ”Det är svårt att vara rik och miljövänlig samtidigt. Men det går.”   

                                                                             Annika Carlsson Kanyama 

5.2.1. Mål	

Målet för tema konsumtion, avfall och återvinning var att bli mer medveten om hur, vad och 
varför vi konsumerar, att försöka främja en klimat‐ och miljösmart konsumtion samt att ta 
hand om avfallet på ett bra sätt.  

Temat fokuserade på konsumtion av varor – maten hade ett eget tema. 

Inspirationsföreläsare var Annika Carlsson Kanyama, forskare på FOI.   

5.2.2. Uppgift	

Familjerna fick en guide – ”Ekopiloternas shoppingguide” som de skulle använda för att tänka 
igenom ett specifikt inköp och dokumentera detta. I guiden beskrevs ett sätt att tänka igenom 
sina inköp, alltifrån ”behöver jag verkligen den här varan?” till möjligheten att kunna hitta den 
begagnad, ett bättre miljöalternativ eller rättvisemärkt ‐ se bilaga 5. Familjerna fick också föra 
konsumtionsdagbok under perioden. Alla inköp utom mat, bokfördes under två veckor.  

Enheterna fick också använda sig av ”Ekopiloternas shoppingguide,” och diskuterade sig 
sedan fram till egna relevanta aktiviteter (se nedan). 

Alla Ekopiloter fick också boken ”Konsumera mera‐ dyrköpt lycka” (Formas Fokuserar, 2012) ur 
serien Formas fokuserar, samt en shoppingkasse i tyg med Ekopilotlogga på. 

Studiebesöket var en guidad tur på SRV:s återvinningsanläggning i Sofielund. 

5.2.3. Resultat	

Familjerna tyckte att konsumtionsuppgiften fick dem att tänka till kring sina inköp (betyg 4,4 
på skalan 1‐5), och ”Ekopiloternas shoppingguide” hamnade på någras kylskåp som en 
påminnelse. Att hitta begagnat, miljö‐ eller rättvisemärkt var ofta svårt, men däremot att välja 
att köpa en vara med högre kvalitet, som därmed har förutsättningar att hålla längre, var 
något som 85% av piloterna gjorde. 

Konsumtionsdagboken var också uppskattad som medvetandegörare (4,0 på en skala 1‐5), 
men hade upplevts som mer meningsfull om man skulle bokfört inköpen under en längre tid. 
Detta eftersom konsumtionen kan variera kraftigt från vecka till vecka, och med den korta 
perioden missade man många inköp. 

Konsumtion/avfall/återvinningstemat påverkade Ekopiloterna. På frågan om vilka saker man 
har ändrat sedan man blev Ekopilot kommer avfall/återvinning på andra plats (17% av de 
förändrade aktiviteterna) och en mer medveten konsumtion på tredje plats (11%). 
Ekopiloterna uppger att de blivit betydligt mer medvetna om vad man köper, och köper/säljer 
mer begagnat än tidigare. 

Det familjerna ändrat i avfallshanteringen var främst att man konsekvent börjat sortera även 
papper‐ och plastförpackningar – något som tidigare inte genomförts regelbundet. Flera har 
också börjat sortera matavfallet, och många uppger att de skulle vilja sortera, men att det inte 
är möjligt då kommunen inte erbjuder detta alternativ. Se vidare Figur 3. 

Enheterna har också tagit åt sig informationen i temat. På slutintervjuernas fråga om vilka 
saker man har ändrat sedan man blev Ekopilot, kommer konsumtion och avfall/återvinning på 
delad tredje plats (14% vardera av de förändrade aktiviteterna).  
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Enheterna uppgav att de blivit betydligt mer medvetna om, vad som enhet beskriver som 
”inhandling, inköp, alla typer av inköp.”  

Enheternas aktiviteter under perioden handlade om att införa bättre återvinningsstationer, 
göra personal och barn/brukare/besökare mer medvetna om konsumtionen och att byta till 
material som är mindre miljöbelastande och mer återvinningsbart. Se ”Goda Exempel” nedan 
för mer info.  

5.2.4. Studiebesöket	till	återvinningsanläggningen	

Studiebesöket var välbesökt, och Ekopiloterna fyllde upp bussen som hyrts in med 
representanter från sex Ekopilotfamiljer och fyra enheter. Besöket var uppskattat (4,0 på skala 
1‐5) och Ekopiloterna tyckte det var effektfullt och informativt att se sopbergen. Flera nämnde 
också att de blivit överraskade över det faktum att 98‐99% av de sorterade soporna återvinns 
eller blir energi, och tänkte använda detta argument mot sopsorteringsskeptiker i sin närhet. 

5.2.5. Hinder	

Familjerna upplevde att det är ganska lätt att återvinna/hantera avfallet men att det är 
svårare att minska sin klimat‐ och miljöbelastning från själva konsumtionen. 

När familjerna i slutet av projektet rankade hur lätt de upplevde att det var att agera 
miljöriktigt i vardagen inom sju områden, kom avfall/återvinning på första plats (1,9), d.v.s. det 
upplevdes som enklast. Att konsumera klimat‐ och miljöriktigt hamnade på fjärdeplats (2,9). 
Det som gör det svårt är främst att hitta information om varors miljöpåverkan, att hitta de 
bästa miljöalternativen samt att ändra sitt tankemönster och sina vanor. 

Det som upplevdes som hinder för avfall/återvinning var i huvudsak problem med 
återvinningsstationerna ‐ avståndet och dålig tömning. Flera Ekopiloter påpekade också att det 
är svårt att bli av med avfall om man inte har någon bil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8, Familjerna: Avfall/Återvinning och Konsumtion 
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Enheterna rankande också avfall/återvinning som det lättaste området (1,3). Konsumtionen 
upplevdes som det allra svåraste området (3,0). För enheterna var det svåraste med 
konsumtionen att ändra invanda mönster hos personalen och flera nämnde att kommunernas 
regler för upphandling gjorde det svårt att köpa t.ex. begagnat eller de material man vill:  

”Att påvisa konsumtionen för barnen är jätteenkelt! Vi är dock bundna av avtalen, kan ej 
påverka vår konsumtion. Vi vill ha secondhand och loppis. Här skulle kommunen kunna göra 
mer ‐ t.ex. ta bort plasttallrikarna.”  

”Kommunen sätter hinder ibland! Att vi måste handla enligt avtal, vi vill handla miljömässigt 
och begagnat. Men vi kollade upp det, och då fick vi till slut, men nu är den byrån vi ville 
handla begagnat borta. Det tar tid att få besked från kommunen.”  

5.2.6. Goda	Exempel	

Enheterna 
‐ Synliga återvinningsstationer infördes på tre enheter, de övriga hade det 
redan. 
 
‐ Teknikavdelningen fick inspiration att projektera en ny återvinningsanläggning 
för kommunens sopor med betydligt fler fraktioner. 
 
‐ Engångskoppar i plast för medicin byttes ut till diskbara koppar i metall, vilket 
också lönade sig ekonomiskt. 
 
‐ Receptionen bytte ut de klisteretiketter som besökarna till huset tidigare fick 
mot  lappar i papp som kan användas igen, och sedan återvinnas, vilket kan ses 
som en tydlig symbol för besökare 
 
‐ Förskolorna pratade med barnen om var leksaker och kläder kommer ifrån, 
vad de tillverkas av, och vad som händer med dem när man inte längre vill ha 
dem. 
 
‐ Både förskolor och  gruppboendet samlade in kläder och skänkte till 
hjälporganisationer. På gruppboendet bytte brukarna också kläder med 
varandra istället för att slänga och köpa nytt. 

Figur 9, Kommunala enheter; Avfall/Återvinning och konsumtion 
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Familjerna 
‐ En Ekopilot som bor i bostadsrätt blev ”missionär” i föreningen, och har bland 
annat fått igenom att alla boende ska sortera matavfallet och använda 
kommunens utökade kärl –”Sortera hemma.”  
 
‐ En annan Ekopilot sammanfattade det många uttryckte ”Vi är mycket mer 
medvetna om vad vi handlar nu. Vi har slutat handla tre för två och storpack. 
Tror vi sparat pengar också – vi köper dyrare men färre saker!”  

5.2.7. Ekopiloternas	tips	och	förslag	för	mindre	miljöpåverkan	från	
konsumtionen	

Ekopiloternas tips till andra familjer och kollegor handlade mestadels om att öka 
medvetenheten om konsumtionen ‐ de uppmanar till att värdera behovet av inköp och att 
tänka till innan man köper. Andra tips handlade om att köpa och sälja begagnat samt att köpa 
miljömärkta varor. 

”Vi går inte på Mc Donalds för att få en leksak längre.”   

         Beslutsam Ekopilot’ 

Av förslagen till kommunen bestod knappt hälften av att underlätta återvinningen för 
medborgarna. Övriga tips var att informera och uppmuntra till minskad konsumtion – t.ex. 
genom att främja loppisar.  Mer tips i bilaga 4 ”Ekopiloternas tips och förslag.” 

”Jag tänkte: ’Vi har ju flyttat. Därför måste vi åka till IKEA.’ Sedan tänkte 
jag: ’Måste vi?’ Sedan handlade vi två sängar på Blocket, och slapp alla 
servetterna och ljusstakarna på IKEA…”   

Nyinflyttad Ekopilot 

5.3. Tema	‐	semester/hemester	

”Jag har börjat se semestern hemma som Hemester! Innan var det bara 
’vi är hemma’ ‐ nu har vi Hemester!”   

Glad Ekopilot 

5.3.1. Mål		

Målet för tema semester var att uppmärksamma och inspirera Ekopiloterna till att välja klimat‐ 
och miljösmarta alternativ för sin semester. 

5.3.2. Uppgift	

Alla Ekopiloter fick samma uppgift: att göra en klimat‐ och miljösmart utflykt i närområdet. Där 
skulle man fotografera växter och djur, äta en klimatsmart matsäck. Man skulle inte ta sig dit 
med bil. Enheterna fick göra genomföra uppgiften som privatpersoner, om det inte gick att 
applicera den i verksamheten. Som inspiration gav kommunerna förslag på natursköna och 
intressant utflyktsmål.  

Tid är ofta en viktig faktor i miljöarbetet. Därför fanns också en frivillig uppgift att göra ‐ att 
reflektera över hur man spenderar sin tid och ser på sin livssituation genom Tidsverkstadens 
Livskvalitetsprofil. 
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5.3.3. Resultat	och	hinder	

Många gjorde semesteruppgiften till ett tillfälle att genomföra en utflykt i närområdet med 
cykel, buss eller till fots och att åt egenplockade bär, hembakt med ekologiska ingredienser 
samt drack rättvisemärkt kaffe ur termosen. En familj kommenterade ”Det är värt att notera 
att detta blev vår bästa semesterdag.” Grändens särskilda boende tog med alla brukarna på 
utflykten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semestern var ett område som Ekopiloterna rankade som svårt att vara miljö‐ och klimatsmart 
inom. Familjerna tyckte det var det allra svåraste området (3,8 på skalan 1‐5). Det största 
hindret för att semestra klimat‐ och miljösmart var egna val och preferenser. Det här är det 
enda temat där Ekopiloterna valde uttryck som att ”offra sig” eller ”ge upp.” Ekopiloterna 
uppgav att de ”vill ju göra saker” på sin lediga tid. Man vill ”inte offra sig”, ”man vill inte välja 
bort”, ”man vill åka!”  För många lockade längre resor som kräver flyg, andra vill ”känna sig 
fria” med bilen. Flera uppgav att man skulle gärna skulle åka tåg till släkt och vänner, men det 
blir för dyrt. 

5.3.4. Ekopiloternas	tips	och	förslag	till	kommunen	och	andra	för	minskad	
miljöpåverkan	från	semestern	

Ekopiloternas främsta tips till andra familjer och kollegor var att utnyttja naturen och 
skärgården hemmavid. Därefter kommer att cykla och promenera och att välja ekoturism om 
man ändå väljer att resa. 

Ekopiloterna tyckte att kommunen kan underlätta miljösmarta semestrar genom att 
uppmuntra folk att välja tåg. Man kan också tillhandahålla lånecyklar och ha tätare bussturer 
till friluftsområden. Mer info i bilaga 4, ”Ekopiloternas tips och förslag.” 

”Det är värt att notera att detta blev vår bästa semesterdag.” 

         Ekopilotfamilj 

5.4. Tema	–	mat	och	matavfall	

”Det tar mycket längre tid att handla nu ‐ men det känns roligt att gå 
förbi tomaterna från Holland!”   

Upplyst Ekopilot 

Figur 10, Familjerna: Semester 
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5.4.1. Mål	

Målet för temat var att ge Ekopiloterna en hanterbar karta över de aspekter som är 
involverade i produktionen av vår mat ‐ påverkan på klimatet, bekämpningsmedelsanvändning, 
djuromsorg, biologisk mångfald och närodlat – och därmed inspirera dem att göra medvetna 
matinköp. 

Målet var också att medvetandegöra Ekopiloterna om matsvinnet – och inspirera dem att 
minska det.  

Inspirationsföreläsare var Anna Richert, klimatexpert på LRF (Lantbrukarnas Riksförbund). 

5.4.2. Uppgift	

Familjerna fick i uppgift att räkna ut den klimatpåverkan deras fem ”standard middagar” ger 
upphov till. Därefter skulle de försöka göra dem mer klimatsmarta, antingen genom att 
modifiera de befintliga rätterna, eller att helt byta ut dem mot någon annan klimatsmartare 
maträtt. Till sin hjälp hade de ”Mat‐klimat‐listan” som tagits fram av SLU – se bilaga 6. 

Familjerna fick också föra dagbok över matsvinnet under perioden. Här användes 
Konsumentföreningen i Stockholms ”Dagbok för matsvinn .” 

Enheterna diskuterade sig fram till egna aktiviteter. För två av enheterna, Receptionen och 
Fastighetsavdelningen, hade mat ingen koppling till verksamheten.  

Studiebesöken var ”KliMat‐safaris” och Vegetarisk matlagning med Haninge kommuns 
Koststrateg och kockar i en skolas hemkunskapskök. 

5.4.3. Resultat	

Det här var ett tema som tillförde mycket ny kunskap och engagerade många. Både vad gäller 
vilken mat som gav upphov till stor respektive liten klimatpåverkan, men också hur stort 
matsvinn egentligen är, var nyheter för de allra flesta Ekopiloter. Det var också ett tema där 
det upplevdes att det går att göra mycket för att faktiskt minska sin miljö‐ och klimatpåverkan. 
Både familjerna och enheterna rankade det som det näst lättaste området att vara miljö‐ och 
klimatsmart inom (2,2 respektive 2,1 på en skala 1‐5).  

Det var också det område inom vilket familjerna i slutet av projektet uppgav de hade gjort de 
största förändringarna. Hela 43% av de saker familjerna nämnde att de har ändrat i sin vardag 
handlade om maten eller minskat matsvinn (39 respektive 4%). Förutom att många ”tänker 
mycket mer på matinköpen, ”uppgav man att man handlar mer ekologiskt och kravmärkt, äter 
mer potatis (mindre ris), mer vegetariskt och mindre kött. De uppgav också att de slänger 
mindre mat och köper mer svenskt. Två Ekopiloter uppgav också att de blivit 
Lunchvegetarianer – ett lätt sätt att äta mer grönt utan att behöva kompromissa med familjens 
preferenser.  

För enheterna kom mat & matsvinn på tredjeplats beträffande saker man förändrat ‐ 18% av 
förändringarna rörde mat eller matsvinn. För två av enheterna var dock matfrågan mycket lågt 
prioriterad/hade liten relevans på arbetet ‐ receptionen och fastighetsavdelningen. Men man 
uppgav att man ändå fått inspiration att äta mycket mer medvetet hemma. 

Familjerna 

Familjernas beräkningar av matens klimatpåverkan visade att de familjer som genomfört 
uppgiften minskade sina klimatgasutsläpp med mer än 50% efter att ha bytt ut eller modifierat 
sina standardrätter hemma. Samtliga av dessa familjer uppgav också att det inte innebar att 
maten hade sämre kvalitet eller var mindre god. Det visade sig dock vara en svår uppgift att 
räkna ut klimatgasutsläppen. Fem familjer utförde uppgiften, varav tre med korrekta siffror.  
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Matsvinnsdagböckerna fylldes i av samtliga Ekopilotfamiljer. Förutom att det tydliggjorde hur 
mycket mat man faktiskt slänger, så inspirerade det till att ta hand om resterna. ”Stor insikt! 
Blev till slut bara en soppåse på två veckor. Fryser in små portioner av resterna,” sa en 
Ekopilot, ”Planerar bättre vad vi ska äta så att det blir mindre rester. Blivit kreativ med recept 
för resterna. Börjat skära upp dåliga äpplen och lägger bitar i frysen, och lägger numera en 
halva blodpudding i frysen då vi äter 1,5 paket varje gång,” sa en annan. Flera fick också 
insikten att ”God planering av inköpen ger mycket mindre svinn. Nu köper vi inte hem mer än 
vad som går åt.” 

Enheterna 

Enheternas kreativitet kring möjliga aktiviteter var stor – hela 33 förslag på aktiviteter 
diskuterades fram för de sju enheterna. Av dessa genomfördes 13 stycken. De var ganska jämt 
fördelade mellan att försöka minska matsvinnet, öka andelen vegetariskt och att höja 
medvetandet om maten och dess ursprung.  

Två goda exempel var: 

Förskolan Hästhagens samarbete med närbutiken. Barnen gick med en skrinda 
från förskolan och hämtade den frukt som butiken inte kunde sälja på grund av 
skönhetsfel eller dylikt. Barnen blev på ett roligt sätt medvetna om matsvinnet 
och påverkade även sina föräldrar när de berättade om vad de gör och varför.    

Äldreboendet Ros‐Anders Gård redde ut ett missförstånd med Miljö‐ och 
Hälsoskyddsmyndigheten. Personalen hade tidigare uppfattat det som att alla 
mejeriprodukter med utgånget bäst‐före‐datum skulle förstöras. Det 
resulterade i att i snitt cirka 13 liter mjölk hälldes ut varje vecka (vilket blir 676 
liter per år).  Instruktionen visade sig vara att göra en bedömning av 
mejeriprodukter där datumet gått ut genom att lukta och smaka. Därmed har 
svinnet kunnat minskas avsevärt. I samma veva gjorde man om 
beställningsrutinerna för att minska svinnet ytterligare. 

Fler aktiviteter finns under 5.4.6 nedan 

5.4.4. Studiebesöken	

De två studiebesöken under tema mat var mycket uppskattade – båda fick betyget 4,8 av 
Ekopiloterna (skala 1‐5). 

KliMATsafaris anordandes i en större matbutik i Tyresö och en i Haninge. En rundvandring 
gjordes i butiken och under ledning av Anna Richert, klimatexpert på LRF, studerades 
informationen på förpackningarna och i butiken för frukt, grönt, ost, kött, mejeriprodukter, fisk 
och knäckebröd. Under en dryg timma diskuterades vilken information man får veta, vilken 
man inte får veta, och vad man bör leta efter. Ekopiloternas samlade intryck var att det inte är 
lätt att hitta ursprung och annan information om hur produkten har producerats i butiken ‐ 
även då förstoringsglas användes ‐ men att det går lättare när man vet lite mer om vad man 
ska leta efter.  

Matlagningskväll med kockar hölls i Söderbymalmsskolans hemkunskapskök. Afrikansk 
Linsgryta, Sveciliansk Lasagne, Färskostbiffar, Hummus och Banankaka var några av de goda 
rätterna som lagades under ledning av Haninges koststrateg Catarina Heilborn och två av 
Haninges skolkockar. Recepten finns på www.ekopiloter.se/tema‐mat  

Matlagningskvällen blev också uppskattad av Ekopiloterna som social samvaro. På de tidigare 
temamötena har tempot ofta varit ganska högt, men nu kunde man prata med de andra 
piloterna vid grytorna, och vid borden. 
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5.4.5. Hinder	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familjerna rankade tema Mat som det näst lättaste området att vara miljö‐ och klimatsmart 
inom (2,2 på en skala 1‐5). Det som utgjorde svårigheter för familjerna var främst att det kan 
vara svårt att vänja barnen ‐ och ibland sin respektive ‐ vid ny mat och nya smaker. Vissa 
upplevde också att utbudet av ”rätt” produkter var begränsat i affären där de gör sina inköp. 
Andra tyckte att det blev krångligare att handla när det var så många faktorer att ta hänsyn till, 
men flera uttryckte att det trots det extra jobbet var lustfyllt att ha kunskapen ‐ ”Det tar 
mycket längre tid att handla nu ‐ men det känns roligt att gå förbi tomaterna från Holland!” 
och ”Det har blivit en sport att hitta bra alternativ.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Även enheterna tyckte att maten var det näst lättaste området att var klimatsmart inom. 
Svårigheter att minska matsvinnet som nämndes var att nå enighet bland personalen, olika 
kockar har olika syn på till exempel rester.  

Figur 11, Familjerna: Mat 

Figur 12, Enheterna: Mat 



Ekopiloter   2013 
  Sidan 25  

5.4.6. Goda	Exempel	

Enheterna 
‐ Förskolan Hästhagens samarbete med närbutiken angående frukt som ej gick 
att sälja (se kapitel 5.4.3 ovan) 
 
‐ Äldreboendet Ros‐Anders Gård redde ut ett missförstånd med Miljö‐ och 
Hälsoskyddsmyndigheten. (se kapitel  5.4.3 ovan) 
 
‐ Förskolorna serverade grönsaker innan lunchen, vilket gjorde att barnen 
vågade prova mer, och åt därmed mer grönsaker. De införde också Veckans 
Grönsak där barnen fick rita, måla, torka och skära, och man diskuterade var 
frukten kommer ifrån, hur den växer och hur de kommer till Sverige? 
 
‐ För att minska matsvinnet gavs rutinmässigt mer och tydligare information till 
köket på förskolorna om hur många barn och pedagoger som ska äta.   
 
‐ Grändens gruppboende ansökte om att anlägga en köksträdgård.   
 
‐ Åbygårdens fritidsgård såg över pålägget på sina mackor i cafét och fick 
inspiration till att erbjuda kurser i vegetarisk matlagning för besökarna. 

Familjerna 
‐Två Ekopiloter har blivit lunchvegetarianer 
 
‐ En Ekopilotfamilj beslöt sig för att i under en månad i huvudsak leva på det 
som fanns i kyl, frys och skafferi. 
 
‐Tre familjer minskade sina klimatgasutsläpp från middagarna med över 50% 
under temat. 
 
‐ Flera Ekopiloter handlade mer ekologiskt och kravmärkt, åt mer potatis 
(mindre ris), mer vegetariskt och mindre kött. De slängde också mindre mat och 
köpte mer svenskt.               

5.4.7. Ekopiloternas	tips	och	förslag	

Ekopiloterna hade många tips och förslag kring mat. Tipsen till andra familjer och kollegor 
handlade mest om att ta hand om sina rester bättre för att minska matsvinnet. Därefter att 
planera inköpen bättre och äta mer grönsaker och vegetariskt. 

Förslagen och uppmaningarna till kommunen handlade också mycket om att minska 
matsvinnet i den egna verksamheten, att ta hand om matresterna genom att stimulera och 
hjälpa skolor och andra att kompostera matavfallet – eller samla in det för att göra biogas. En 
fråga är om kommunen har möjlighet att påverka affärer och restauranger i kommunerna att 
kompostera matavfallet. Ekopiloterna vill också att kommunen underlättar att odla och sälja 
lokala produkter.  

”Ekologiskt hade vi tänkt på tidigare, men nu tänker vi även närodlat och 
svenskt. Tidigare hade vi till exempel aldrig tänkt tanken att vi skulle 
köpa SVENSK ost!”     

Ambitiös Ekopilot 

Ekopiloternas tips om mat återfinns i Bilaga 4. 
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5.5. Tema	–	el	&	energi	

”Förut tvättade vi alltid varje lördag, nu tvättar vi när det behövs!”  

Grändens gruppboende 

5.5.1. Mål	 	 	 	 		

Målet för tema El & Energi var att bli mer medveten om vad i hemmet eller verksamheten som 
förbrukar mycket el eller energi, samt att få kunskap att minska förbrukningen. 
Inspirationsföreläsare var Anna Bengtsson, energiexpert på Naturskyddsföreningen. 

5.5.2. Uppgift	

Både familjerna och enheterna fick i uppgift att boka ett besök med kommunens 
energirådgivare för en genomgång av hemmets/verksamhetens el‐ och energianvändning. 
Inför dessa besök skulle familjerna göra ”Energikalkylen” eller ”Beräkna hushålls El” på 
Energirådgivningens hemsida . 

De fick också låna en elmätare av kommunerna för att mäta och lära sig mer om hur mycket 
energi olika apparater kräver.  Utöver detta valde flera enheter att göra egna aktiviteter. 

Studiebesöken var ett besök på Tekniska Museets utställning ”Spelet om energin”, och ett 
besök på KTHs Ljuslaboratorium. 

5.5.3. Resultat	

Familjerna 
Inom det här temat var kunskaperna olika mellan familjerna. Några familjer visste redan sin 
energiförbrukning, och hade gjort mycket för att minska den. Andra familjer hade visserligen 
hört och uppmärksammat energispartips, men inte omsatt dem i praktiken, eller uppfattat vad 
det var som utgjorde en stor andel av förbrukningen. Därför upplevdes 
Energirådgivningsbesöken olika. Totalt sett gav Ekopiloterna besöken 3,8 i medelbetyg (på en 
skala 1‐5), men spridningen var stor. En Ekopilot tog vid utvärderingen spontant upp 
Energirådgivningsbesöken som ett av det mest givande i hela projektet: ”Energirådgivaren gav 
mig mycket nytt, vad som är tunga bitar i ett hushåll, proportioner – vad påverkar mycket, vad 
påverkar mindre.” En annan familj, som kommit långt själva i energianpassningen av huset, sa 
”Vi fick ingen ’aha‐upplevelse.’ Det var mer ett konstaterande eller bekräftelse på vad vi redan 
vet. Hade varit mer intressant och se vad huset faktiskt drar i stand‐by läge (inte hemma, inga 
förbrukare), eller fått tips om hur man tar sig till nästa nivå.” 

Ekopilotfamiljerna uppgav i slutet av projektet att 9% av de förändringar man genomfört i 
vardagen handlar om el och energi – vilket innebär att temat hamnar på en fjärdeplats. 

Man har skaffat grenkontakter med avstängningsknapp eller fjärrkontroll för att kunna stänga 
av apparaterna helt, och undvika stand‐by läge. Man uppgav också att man bytt till 
energismartare lampor när de gamla gått sönder, samt att man var mer noga med att släcka i 
rum som ingen vistas i. 

Enheterna 
Alla enheter utom en gick igenom en Energirådgivning av kommunens Energirådgivare ‐ 
undantaget var Ros‐Anders gård som gjort en grundlig energikartläggning för två år sedan i ett 
annat projekt.  

Energikartläggningarna resulterade i en mängd tips och rekommendationer, främst för 
förskolorna och Åbygårdens fritidsgård. Tipsen handlade både om att förändra 
energibeteendet och om teknik. Exempelvis byta till mindre energikrävande utrustning, till 
exempel modernare värmeskåp för förskolorna, justera in värmen och radiatorerna, byta till 
mer energieffektiv belysning och täta fönster. Detta kan även ge en ekonomisk vinst. 
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Exempel på aktiviteter som genomförde utöver åtgärder från Energikartläggningarna var: 
‐ Förskolor genomförde en ”elfri dag” då barnen åt utomhus med stormkök, 
använde ficklampor på toaletterna, lekte blindbock och spöklekar inne.  
 
‐ Förskolebarnen fotograferade vindkraftverk, testade olika lampor och pratade 
om var elen kommer ifrån. 
 
‐ Fastighetsavdelningen ansökte om pengar för att installera en 
solcellsanläggning som driver bland annat en övervakningscentral. Medel har 
beviljats. De kom också med förslag på att byta ut belysningen i 
pendeltågsgaraget till nyare så kallade T5‐rör. 

För enheterna var temat El & Energi det tema man uppgav att man gjort flest förändringar 
inom – 21% av det man gjort rör energiområdet. De uppgav att personalen blivit mer 
energimedveten, de har bytt till energieffektivare belysning, bytt ut energikrävande utrustning 
och släcker mer i tomma rum.  

Men det enheterna framförallt uppgav var att man skulle kunna göra så mycket mer om 
kommunen tillämpade en annan avtalsmodell med fastighetsägaren (se kapitel 0 nedan).  

Energirådgivare i Tyresö var Joanna Weiss, och i Haninge var det Bertil Starberg. 

5.5.4. Hinder	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familjerna rankade el och energi som medelsvårt – 2,5, på en skala 1‐5. Det hinder som flest 
familjer nämnde var att stora investeringar i värmesystem och liknande kan krävas för att bli 
mer energismart. Några nämnde också att man inte har lyckats påverka 
bostadsrättsföreningarna att byta till miljömärkt el, eller olika energismarta lösningar. 

Figur 13, Familjerna: El & Energi
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Enheterna rankade el och energi som det näst svåraste området att vara miljö‐ eller 
klimatsmart inom. Det tydliga hindret är avtalen med fastighetsavdelningarna eller 
fastighetsbolagen. Ingen av enheterna visste hur mycket energi de förbrukade eller hur mycket 
den kostade. De betalade en schablonavgift varje månad – oavsett hur mycket el och värme de 
gör av med. Samtliga enheter var intresserade av att få en annan debitering, allra mest 
angelägna var förskolorna. Personalen var frustrerad över att de betalar en schablonsumma till 
fastighetsägaren. De vet inte sin förbrukning av el eller värme, och inte heller vad de betalar 
för elen, värmen eller soporna. Ett annat intressant faktum var att om de skulle köpa mer 
energieffektiv belysning eller dylikt blir inte hyran lägre om energiförbrukningen minskar ‐ men 
de får själva bekosta dyrare lampor, vilket innebär mindre resurser till annat. Deras önskan är 
att få betala el, värme och sopor direkt, vilket lättare motiverar alla att vara energieffektiva. 
Det nuvarande schablonsystemet förhindrar förbättringar.  

Ett intressant initiativ togs av Förskolan Hästhagen i Tyresö. De ville försöka starta ett liknande 
samarbete som gjorts på en skola i Nynäshamn – Energihandslaget. Där skrevs ett avtal med 
fastighetsägaren att de besparingar som skolan lyckades genomföra genom ett mer 
energieffektivt beteende skulle komma skolan till del. Förskolan Hästhagen önskar göra något 
liknande, och en första kontakt har tagits med kommunens fastighetsbolag som verkade 
positiva.  

Andra svårigheter som kom fram är ineffektiva IT‐lösningar. På en förskola i projektet stod 17 
datorer på dygnet runt ”p.g.a. dålig nätverksuppkoppling – uppdateringar sker hela tiden, och 
de får ej stängas av förutom på helgen. Dessutom är uppstartstiden cirka en timme.” Många 
nämner också att kommunens egna lokaler inte föregår med gott exempel.  

5.5.5. 	Goda	Exempel	

Enheterna 
‐ ”Förut tvättade vi varje lördag, nu tvättar vi när det behövs!” Grändens 
gruppboende 
 
 ‐Påbörjat samarbete mellan förskola och fastighetsägaren (kommunen). 
Förskolan vill få del i besparingarna om ändrar beteendet (se vidare kapitel 5.5.5 
ovan) 

Figur 14, Enheterna: El & Energi 
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Familjerna 
Flera familjer skaffat grenkontakter med avstängningsknapp eller fjärrkontroll 
för att undvika stand‐by läge. 

Ekopiloternas tips och förslag till kommunen och andra 

De flesta tips som Ekopiloterna hade till andra familjer och kollegor var att minska ”onödig 
energiförbrukning” som t.ex. genom att stänga av apparater helt för undvika onödig energi i 
stand‐by‐läget och att använda timers och sensorer för att bara ha lampor på när folk vistas i 
rummen. Att öka sin kunskap om vad som drar mycket energi – till exempel genom att ta en el‐
fri dag kan också vara ätt sätt att öka förståelsen. 

I förslagen till kommunen framhöll Ekopiloterna främst vikten av att föregå med gott exempel i 
egna lokaler, det egna beteendet och att prioritera frågan. De vill också ha bort 
schablondebiteringen av el och energi samt att utöka energirådgivningen. Se vidare Bilaga 4. 

”Ibland ser man ju kommunala skolor, förskolor och byggnader som lyser 
som en julgran trots att det är stängt.”           

Besviken Ekopilot 

5.6. Tema	‐	vatten	

”Pappa, man får inte slänga snusen i toan” 

        Barn på en av förskolorna i projektet 

5.6.1. Mål	

Målet för tema vatten var att öka medvetenheten om vad som påverkar vårt vatten, och att 
även ge kunskap om det s.k. virtuella vattnet. Ekopiloterna skulle få inspiration till att svara – 
och agera ‐ på frågan ”Vad kan jag göra för att minska min påverkan på vattnet?”  

Inspirationsföreläsare var Eva‐Lotta Thunqvist, forskare på KTH. 

5.6.2. Uppgift	och	studiebesök	

Familjerna fick i uppgift att ”Banta Badrumsskåpet.” Anledningen är att hygienprodukter är ett 
område många helt förbisett som miljöpåverkande, trots att det används 110 ton kosmetika 
och hudvårdsprodukter i Sverige – varje dag.  

Uppgiften bestod av att: 
1. Inventera badrumsskåpet 
2. Rensa! Bestäm dig för vilka du inte köper nya av när de tar slut/alternativ 
släng. 
3. Prova ett mindre miljöbelastande alternativ för tvål, schampo och tandkräm.    
‐ ger de lika bra resultat? 
4. Prova också att minska mängden 

Enheterna diskuterade sig fram till egna relevanta aktiviteter 

Studiebesöket gick till Fors reningsverk i Haninge och en extra uppgift var att läsa utkastet till 
Eva‐Lotta Thunqvists bok ”Vattenplaneten. vilket gjordes av två Ekopiloter.  

5.6.3. Resultat	

Familjernas bantade badrumsskåp gav många aha‐upplevelser. De flesta blev överraskade över 
hur mycket de hade i sina skåp: ”Var kommer alla krämer ifrån?” ”Trodde först att jag inte 
hade något att inventera. Det var nyttigt att få tänka till och även kolla vad de innehöll. 
Gammalt åkte ut, och nästa gång jag handlar ska jag välja ett miljövänligare alternativ.”  



Ekopiloter   2013 
  Sidan 30  

Att veta vad som är ett bra miljöalternativt upplevdes dock som svårt för många. Andelen 
miljömärkt inom hygienprodukter för hemmabruk är liten, och inom många kategorier finns de 
inte alls ‐ vilket upplevdes frusterande för många.  

I snitt hade Ekopiloterna 59 produkter i sitt badrumsskåp, varav 10% var miljömärkta. Efter att 
ha gjort övningen var ambitionen att ersätta 10% med ett bättre miljöalternativ när de gamla 
tar slut. En anledning till att siffran inte var högre var att det är svårt att veta vilka alternativ 
som verkligen är bra ur miljösynpunkt. Det är svårt att få information, och det är svårt att 
bedöma den information man får, och därför köper man även fortsättningsvis samma 
produkter. Osäkerheten om något annat verkligen är bättre gör att många inte är så angelägna 
att byta. 

Nio familjer lämnade in uppgiften, resultatet visas nedan i tabellen. 

Tabell 2, Resultat av Ekopilotfamiljernas uppgift ”Banta badrumsskåpet” 

 

Ekopilotfamiljerna uppgav i slutet av projektet att 4% av de förändringar man gjort i vardagen 
handlar om saker relaterat till vattenproblematiken – vilket innebär att temat hamnar på en 
delad sista plats. Det man uppger att man har gjort är att få en allmänt ökad medvetenhet ”Vi 
har fått upp ögonen på badrumsprodukter och kemikalier, vi använder lägre doseringar nu!” 
och att man ”tänker på vattenförbrukningen.”       

Enheternas aktiviteter var många. Förskolorna höll ”Vattendagar” för barnen där de fick testa 
att rena vatten, mäta hur mycket som går åt när man tvättar händerna och titta på filmer där 
barn i andra länder hämtar vatten. De har också arbetat i temagrupper om vattens bärkraft, 
hur växter kan växa med vatten, rening av vatten, och vad får man stoppa i toaletten. Fler 
aktiviteter , se vidare kapitel  5.6.5 nedan.   

Vid slutet av projektet nämner endast en enhet en vattenrelaterad åtgärd bland de viktigaste 
förändringarna de gjort – vilket innebär att temat hamnar näst sist. 

Studiebesöket genomfördes vid Fors Reningsverk. där Ekopiloterna fick en rundtur på 
anläggningen och möjlighet att ställa frågor till Anders Folke, kemist på reningsverket. Sju 
Ekopiloter deltog på studiebesöket. 

 

 

 

 

 

 

 

1 40 0 0 5

2 55 0 0 2

3 69 5 6 4

4 31 0 1 0

5 108 8 24 6

6 97 26 10 16

7 47 6 9 4

8 32 10 0 4

9 54 1 15 9

Familj Antal Miljömärkta Utrensade

Ersätts med 

miljösmartare 

alternativ
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5.6.4. Hinder	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familjerna upplever att det är ganska svårt att vara en vattenvän och minska sin klimat‐ och 
miljöbelastning på vattnet. Temat hamnar på en delad femteplats (3,0) och är därmed näst 
svårast tillsammans med resor. Svårigheter som nämns är att hygienprodukter saknar 
information om innehåll ‐ och att det är svårt att bedöma ämnenas giftighet – och endast en 
liten andel är miljömärkt. Det är också svårt att hitta alternativ till produkter med hög andel 
virtuellt vatten, Ekopiloterna känner sig nästan uppgivna av kaffets och jeansens enorma 
virtuella vattenförbrukning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enheterna tyckte det var medelsvårt att vara vattenvän – temat hamnade på en delad 
fjärdeplats (2,7). Spridningen var dock stor. Receptionen tyckte inte de kunde påverka 
vattenanvändningen, Grändens särskilda boende tyckte det mesta ”är sunt förnuft”, medan 
Fastighetsavdelningen tyckte det var ett problem att det finns för lite kunskap om hur 
reningsverken tar hand om blandningen av oljor och avfettningsmedel. Förskolorna ville veta 
hur mycket vatten de förbrukar och flera uppgav att det virtuella vattnet är en mycket svår 
fråga.          

Figur 15, Familjerna: Vatten 

Figur 16, Enheterna: Vatten 
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5.6.5. Goda	Exempel	

Enheterna 
‐ Förskolorna höll Vattendagar för barnen – se vidare kapitel 5.6.5 ovan. 
 
‐ Gruppboendet delade miljövänliga städtips med brukarna och övervägde att 
även sprida de till andra gruppboenden.  
 
‐ Fastighetsavdelningen tog prov på biltvätten vilket resulterade i att de tog bort 
avfettningsmedlet sommartid, och använder miljömärkt bilschampo. 
 
‐ Flera enheter sökte kontakt med fastighetsägaren om de städmedel som 
används. 

Familjerna 
‐ Familjerna rensade ut ”onödiga” badrumsprodukter, och flera har bytt till 
miljömärkta. 
 
‐”Skönt utan parfym, då kan man välja en doft istället för flera. Till exempel bara 
parfymen som doftar, inte allt annat.” 

5.6.6. Ekopiloternas	tips	och	förslag	till	kommunen	och	andra	

Ekopiloternas tips till andra familjer och kollegor var att bli mer medveten om vad man direkt 
eller indirekt häller ut i avloppet. Uppmaningarna var att undvika värstingarna (t.ex.triclosan, 
siloxaner, silver i kläder), köpa miljömärkt, och att försöka minska kemikalie‐ och 
parfymanvändningen. Detta genom att sluta använda ”onödiga produkter” som sköljmedel, 
rengöringssprayer, många produkter till småbarnsvård, en mängd krämer och annat. Ett annat 
tips var att ”det ofta går att byta ut rengöringsmedel mot miljövänliga eller naturliga – t.ex. 
ättika eller citron.” 

Förslagen till kommunen var främst att informera mer om hur man kan minska 
miljöbelastningen på vattnet ‐ Ekopiloterna ansåg att många inte har den kunskapen. Gör 
tillexempel en vatten/miljö‐guide på hemsidan och belöna gärna människor med goda idéer 
och sprid deras idéer som inspiration. Jobba aktivt för att minska kemikalie‐ och 
parfymanvändningen i den egna verksamheten, och sluta att använda sköljmedel var andra 
förslag, liksom att köpa miljömärkta produkter. Ekopiloterna vill också att mer mätningar görs 
kring vattenförbrukningen och att de får veta kostnaden för den.   

”Skönt utan parfym, då kan man välja en doft istället för flera. T.ex. bara 
parfymen som doftar, inte allt annat.”            

       Ekopilot som Bantat Badrumsskåpet 

5.7. Tema	–	egen	utmaning	

”Nu har jag samlat på mig kunskap – och jag vill sprida den!” 

       Ekopilot med en mission 

5.7.1. Mål	

Målet för tema Egen Utmaning var att Ekopiloterna skulle kunna välja ett område som man 
ville öka kunskapen inom eller ytterligare fördjupa sig i ett tidigare tema som man inte tyckte 
man hunnit med tillräckligt. 
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5.7.2. Uppgift		

Både familjer och enheter fick fritt välja en uppgift. Denna skulle dokumenteras i någon 
lämplig form och lämnas in till Ekopilotcoachen i slutet av temat. 

5.7.3. Resultat	

Familjernas och enheterna valde olika områden för fördjupning. Två Ekopiloter i Tyresö antog 
dessutom utmaningen att äta lunch med Kommunstyrelsens ordförande för att berätta mer 
om projektet.  

Familjernas utmaningar var många, ambitiösa och kreativa. Några exempel:  
‐ Byta ut rengöringsmedel i hushållet mot ättika en månad. Familjen putsade 
fönster, städade badrum och sköljde träningskläder med ättika, och var mycket 
nöjda med resultatet. 
 
‐ Införa ett bonussystem där säljarna på jobbet får del av den ekonomiska 
vinsten av att köra bilen enligt Ecodriving‐principen. Arbetet med modellen 
pågår. 
 
‐ Inte köpa halvfabrikat eller snabbmat under en månad. Familjen lyckades väl, 
och fick mindre matsvinn på köpet då ”Det känns som att vi har lagt ner så 
mycket omsorg på planering och tillagning så att det känns svårt att ”glömma 
bort” maten och inte äta upp den.” 
 
‐ Påverka hela bostadsrättsföreningen att gå över till ”sortera hemma‐systemet” 
och börja samla in matavfallet. Ekopiloten hade vid rapportens skrivning 
övertygat styrelsen med ett förslag som dessutom skulle minska kostnaderna. 

Mest Egna Utmaningar genomfördes inom områdena mat samt att minska kemikalier för den 
egna familjen. Tre Ekopiloter försökte också att påverka andra aktörer på jobbet och i sin 
närhet. Dessa områden var då resor, konsumtion och avfallshantering.  

Se vidare Bilaga 7 för vilka utmaningar familjerna valt, varför och hur det gick. 

Enheternas utmaningar handlade om att fördjupa sig inom tidigare teman. Fler av enheterna 
ville också på olika sätt sprida den ökade medvetenheten och kunskapen om 
miljöfrågor, och involvera flera, till exempel 
 
‐ Grändens särskilda boende ville förmedla sina goda erfarenheter till andra 
gruppboenden, och började med chefen på planeringsdagen 
 
‐ Fastighetsavdelningen ville starta en systergrupp på 
Stadsbyggnadsförvaltningen, och nätverka med andra kommuner 
 
‐ Förskolorna i Handen informerade om Ekopilotprojektet och den bok om 
miljöinitiativ man tagit fram på en utställning på Handens bibliotek i två veckor. 
 
‐ Åbygårdens fritidsgård anordnade och annonserade om kurser i vegetarisk 
matlagning för ungdomarna. 

Flera av enheternas Egna Utmaningar pågår ännu vid skrivandet av denna rapport. 

”Det värmer en. Jag har ju i alla fall försökt. Går nu på automatik. I början 
kan det vara lite jobbigt, men sedan blir det naturligt.”         

      Ekopilot om hur det är att vara mer miljö‐ och klimatsmart 
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6. Avslutning	av	projektet	

6.1. Avslutningsfest	
Efter sista temat hölls en avslutningsfest med bl.a. middag och prisutdelning till Ekopiloterna. 
Samtliga närvarande fick inspiration att ta ytterligare steg i miljöarbetet genom Staffan 
”Koldioxidbantaren” Lindbergs underhållande information. Med på festen var också politiker 
och tjänstemän från kommunerna och KTH. 

6.2. Slutintervjuer	
Alla familjer och enheter blev intervjuade av Ekopilotcoachen om upplevelser och erfarenheter 
av projektet – se bilaga 8 för intervjumall.  

Några av de saker som kom fram ur intervjuerna var: 
Ekopiloterna har fått stor egen vinning av att ändra sitt miljöbeteende 

På frågan ”Hur stor vinning uppfattar du att du själv har/får av att ändra ditt miljöbeteende?” 
svarade piloterna att de fått stor egen vinning. De har inte upplevt det som belastande eller 
svårt att göra mer miljösmarta val – tvärtom! Några av rösterna kring ämnet: ”En väldigt stor 
del av vinningen är att man tycker att man bidrar till jordens fortlevnad. Jag har bockat av och 
gjort det jag kan göra. Det är behagligt. Det är skönt att inte behöva ha dåligt samvete, det är 
belastande.” ”Jag gör vad jag kan. Jag har blivit mer noggrann, nu sorterar jag även metallfoliet 
på crème fraiche burken. Det är en bra känsla.”   

”Innan man vågar prova ‐ eller ger sig tiden och möjligheten att prova ‐ 
känns det svårt. Man måste först förstå att det inte är jobbigt eller luktar 
illa.” 

        Modig Ekopilot 

Ekopiloterna landade på medelvärdet 4,1 på en skala 1‐5 i en bedömning av hur stor egen 
vinning de får av att vara miljö‐ och klimatsmarta. Allra mest vinning kände enheterna, där 
medelvärdet blev 4,4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figur 17, Ekopiloternas svar på frågan ”Hur stor vinning uppfattar du att du själv har/får av att ändra ditt miljöbeteende?” 
Skalan är 1-5, där 5=mycket stor vinning. 
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6.2.1. 	 Vad	är	lätt	och	vad	är	svårt?	

Lättast för Ekopiloterna att förändra 
Både familjerna och enheterna upplevde att det var lättast att förändra sig inom 
områdena avfall/återvinning och mat. Finns det återvinningsstationer på rimligt 
avstånd som töms regelbundet tyckte Ekopiloterna inte att det var svårt att 
sopsortera i många fraktioner och lämna det på stationerna. Likaså tyckte 
Ekopiloterna att när man har fått kunskapen, och vet mer om skillnaderna i 
miljö‐ och klimatpåverkan av olika typer av mat så var det inte så svårt att göra 
förändringar. 

Svårast för familjerna att förändra 
Familjerna rankade semestern som det allra svåraste området för miljö‐ och 
klimatsmarta fröbättringar. Därefter kom vardagsresorna och påverkan på 
vattnet. På semestern ville man inte avstå från längre resor eller att besöka släkt 
och vänner, vilket ibland kräver längre bilkörning eller flyg. För vardagsresorna 
upplevde man att det främst var tiden som inte räckte till för de miljösmartare 
alternativen. För vattenfrågorna upplever man det svårt att hitta och tolka 
information samt att hitta alternativ som var bättre för vattenkvalitet och ‐
kvantitet. 

 Svårast för enheterna att förändra 
 Enheterna upplevde att det området som var svårast att påverka var 
konsumtion. De uppgav att de inte hade kontroll över vad som köptes in, och 
tyckte ibland att upphandlingsavtalen utgjorde ett hinder för att välja de miljö‐ 
och klimatsmartaste alternativen. Därefter kom områdena el & energi samt 
Vatten. Schablondebiteringen upplevs av alla enheter som svårighet för att 
energisparande åtgärder. 

 Mer utförlig diskussion om hur Ekopiloterna upplevde svårighetsgraden av de olika temana 
finns under respektive tema. (se vidare Figur 2 och Figur 4) 
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7. Slutmätning	
Ekopilotfamiljerna fick efter sista temat göra om sin Klimatprofil. IVLs beräkningsprogram 
Klimatkontot användes även för uppföljningen. Fördelen med programmet är att det är ganska 
enkelt att använda. Nackdelen är att det är svårt med exakta värden, programmet ger en mer 
övergripande bild. Se mer i avsnittet ”Diskussion” om för‐ och nackdelar med programmet.  

Åtta av de tio familjerna hade minskat sina utsläpp av klimatgaser med mellan 4 och 44%. En 
familj hade samma utsläpp som innan projektet, och en familj ökade sina utsläpp. 

7.1. De	som	minskade	mest	
Två familjer minskade sina utsläpp med över 40%. I den ena familjen stod en rejält ökad 
sopsortering och minskad konsumtion för merparten av förändringen (70%), men även en klar 
minskning av utsläppen från maten hade skett. 

Den andra familjen började klimatkompensera sina regelbundna resor till USA, vilket stod för 
den största delen av minskningen (75%), men de minskade också sina utsläpp genom att 
shoppa mindre och återvinna mer. 

7.2. De	som	minskade	mer	än	10%	
Fyra familjer minskade sina utsläpp mer än 10%. Två av dessa familjer hade minskat sina 
utsläpp huvudsakligen genom att shoppa mindre och återvinna mer, en familj genom att äta 
mer klimatsmart och slänga mindre mat, och en familj genom att byta sin bensinbil mot en 
biogasbil. 

7.3. De	som	ökade	sina	utsläpp	
En av familjerna hade ökat sina utsläpp av klimatgaser. I den familjen utgick kvinnan från den 
mycket låga nivån 3,3 ton (5,3 ton inkl offentlig konsumtion) – vilket är ungefär hälften vad en 
genomsnittlig person i Sverige släpper ut. Kvinnan ökade sina utsläpp under året, främst på 
grund av en resa med släkten samt genom inköp av nya kläder då hon bytte jobb och bransch. 
Mannen minskade sina utsläpp främst genom färre resor. Trots detta ökade familjens 
sammanlagda utsläpp med 0,6 ton.  

Totalt minskade Ekopiloterna mängden växthusgaser med 18 ton, vilket innebär en minskning 
med 16%. Med så kallad offentlig konsumtion inräknad blir minskningen 12%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 18, Figur 18, Hur mycket har varje familj minskat eller ökat sina utsläpp av klimatgaser? Skillnaden anges i ton C02 
ekvivalent totalt per familj 
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Om man istället analyserar inom vilka områden Ekopilotfamiljerna har förändrat sin livsstil, 
finner man att den största minskningen var inom området ”Övrigt.” Detta område innehåller 
konsumtion av kläder, hygienprodukter, möbler, hemelektronik etc. Den innehåller också 
återvinning. Ekopiloterna minskade här sina utsläpp med 49%. Den näst största minskningen 
var inom området Mat, som minskade 9%. Området Resor minskade också med 9%.  

Intressant att notera att var att den största förändringen stod familjen som 
klimatkompenserade sina resor till USA för. Om man granskar förändringen i beteende istället 
för förändringen i utsläpp så kan det konstateras att förändringen i resemönstret för 
Ekopiloterna är liten, men viljan att kompensera för de resor man gör har ökat. 
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Figur 19, Hur mycket har varje familj minskat eller ökat sina utsläpp av klimatgaser? Skillnaden anges i %. Mörkgröna 
staplar anger skillnaden inklusive den offentliga konsumtionen (2,0 ton/person). De ljusa staplarna anger skillnaden utan 
denna offentliga konsumtion 

Figur 20, Skillnaden mellan klimatgasutsläppen för Ekopilotfamiljerna per område. De mörka staplarna anger värdena innan 
Ekopilotåret, de ljusa anger värdena efter. Samtligavärden är ton CO2-ekv utan offentlig konsumtion. Det område där 
Ekopiloterna minskat mest inom under året är ”Övrigt.” Minskningen var där 49% vilket har markerats i figuren 
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8. Media	och	annan	spridning	av	projektet	
För att fler invånare i kommunerna än de som deltog i projektet skulle få ta del resultaten, var 
det viktigt att projektet nådde ut till media. Huvudfokus var lokala media. Tanken var från 
början att få de lokala tidningarna ”Mitt i” att följa projektet. Detta visade sig, trots 
bearbetning från både kommunerna och Ekopilotcoachen, vara svårt att få gehör för. Det blev 
trots allt tre reportage i dessa tidningar under året.  

Projektet har hittills uppmärksammats av P4 Radio Stockholm, Metro, Mitt i Tyresö och Mitt i 
Haninge. Projektet har också varit med i kommunernas egna tidningar Ny i Haninge, Haninge 
Idag och i kommunernas bilagor. Slutligen har Ekopiloterna figurerat i annonsbilagor. 
Artiklarna finns i bilaga 9. 

De Ekopiloter som varit omskrivna i reportagen uppger att ”alla har sett det”, och har fått 
mycket positiv uppmärksamhet på jobbet och bland familj, vänner, i skolan och på förskolor.  

Spridningen i Ekopiloternas genom nätverk har varit god. Alla Ekopiloter uppger i intervjuerna 
att de påverkat personer i sin närhet, på jobbet eller bland vänner. 

Projektet har haft en egen websida som skötts av Ekopilotcoachen – www.ekopiloter.se. 

Kommunernas hemsidor har också lagt ut information löpande om projektet. 

Två av Ekopilotfamiljerna har bloggat under projektets gång ‐ Lisas miljöblogg 
http://miljopiloterna.wordpress.com/,  och Ekoamatörerna http://cykelfamiljen.blogspot.se/. 

Vid slutet av projektet startades en Facebook‐grupp för att hålla kontakten mellan de 
Ekopiloter som varit med.  
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9. Diskussion	och	slutsatser		
Ekopilotprojektet har arbetat med en kombination av  
 

 
Figur 21, Kunskap – Uppgifter – Coachning – Uppföljning.  
 

Ekopiloterna uppgav i slutintervjuerna att just kombinationen av att få kunskap om ett område 
som man sedan ska använda i en konkret uppgift, och som någon sedan efterfrågar, och följer 
upp har varit väldigt värdefull. Utan någon del i kedjan hade deras inspiration och motivation 
minskat.  

När det gäller kunskapen har projektet fokuserat på att ta in inspirerande och kunniga 
föreläsare med spetskompetens i ämnet. Ekopiloterna upplevde föreläsarna som något mycket 
positivt. Fördelen med de externa föreläsarna har varit att de förutom har varit mycket 
kunniga inom sitt område, även gett Ekopiloterna en känsla av att de får ta del av verklig 
spetskompetens i de olika ämnena ‐ och det har bidragit väldigt positivt till engagemanget 
bland Ekopiloterna. Nackdelarna är att det tar tid att administrera och koordinera ihop 
föreläsare med tider, nivå och bakgrundsinformation om projektet. Det blir också mindre tid 
för övriga aktiviteter på träffarna, något som fick t.ex. Klimatpiloterna i Laxå och Askersund att 
välja bort externa föreläsare i stor utsträckning (Björklund, 2012‐2013). Även projekt Leva Livet 
i Göteborg har lagt större fokus på sociala aktiviteter än Ekopiloterna, som t.ex. gemensam 
middag för familjerna (Larsson, o.a., 2012).  

Uppgifterna, som tidigare nämnts i Presentation av de sju olika temana, har varierat från 
dagböcker till enskilda uppgifter. Dagböckerna har i första hand fungerat som inspiration och 
ögonöppnare för Ekopiloterna, och i andra hand som faktakällor för projektet om verkliga 
förändringar. Vid en jämförelse med familjerna i Leva Livet Göteborg och MiljöVarDag i 
Karlstad har Ekopilotfamiljerna i viss utsträckning fått göra mer själva än familjerna i de andra 
projekten som har fått mer assistans med att t.ex. väga matavfall och beräkna klimatprofilen 
odyl (Larsson, o.a., 2012).  

Coachningen har också varit en framgångsfaktor, att det funnits någon att fråga och att denne 
har följt Ekopiloterna på närmare håll. De olika projekten skiljer sig åt i denna del. I Leva Livet i 
Göteborg och MiljöVarDag i Karlstad har coachningen gjorts av flera olika personer, 
specialiserade på sitt område. I projekt Ekopiloterna har det varit samma coach, som – 
tillsammans med föreläsaren ‐ gett kunskap om temat och stöttat Ekopiloterna i alla teman.  

I Ekopilotprojektet har en hel del tid spenderats av Ekopilot coachen på att påminna 
Ekopiloterna om uppgifterna och att informera de Ekopiloter som inte kunde närvara vid 
möten. Detta för att viljan att komma på möten och genomföra alla uppgifter har varit stor 
bland Ekopiloterna, men ibland har dock vardagen satt käppar i hjulet. Från början var tanken 
att fler hembesök skulle genomföras, men det visade sig att familjerna hade svårt att avsätta 
tid till mer än tre besök per familj och år utöver de tematräffar och studiebesök som var 
planerade. De hembesök som genomfördes var tillräckliga för att etablera en god kontakt och 
ett gott samarbete 
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9.1. Några	saker	som	är	viktiga	för	ett	bra	resultat	

9.1.1. Viktigt	med	diskussionstid	för	enheterna	

För enheterna har varit det viktigt att få tid att diskutera sig fram till vad de ville och kunde 
göra inom respektive tema. Denna tid fanns inte annars på arbetsplatsen, vilket gör det svårt 
för dem att hinna göra något under perioden. Tre av de sju enheterna, förskolorna och 
teknikavdelningen, önskade också att varje tema pågått en längre period. Förskolorna behövde 
förankra på APT‐möten med personalen, och då blev tiden till temat för kort för att det skulle 
kännas tillfredställande. Fastighetsavdelningen behövde tid att förankra med chefer. Övriga 
enheter tyckte de sex veckorna var lagom, och uttryckte vissa farhågor att om temat skulle 
pågått längre fanns risk för att man ”släpper frågan efter en tid.” Slutsaten är att längre 
temaperioder troligen är det bästa för enheter, men att man då får göra avstämningar och 
eventuellt motivera till fler aktiviteter under temats gång. Att lägga studiebesök mitt i temat 
kan också vara ett sätt att fylla på med ny energi. 

9.1.2. Ekopilotgruppens	sammansättning		

Enheterna valde olika lösningar för sina Ekopilotgrupper. Slutsatsen är att det sannolikt finns 
faktorer som främjar ett positivt resultat:  

   ‐ Att vara en grupp. Att vara flera som ökar sin kunskap inom området och som 
kan driva frågorna på enheten är en stor fördel. Man sporrar och inspirerar 
varandra, och delar på arbetet att förankra förändringsarbetet bland kollegor.   

   ‐ Att ha med en chef i gruppen underlättar beslutsfattande och spar tid. Det kan 
dock ha en hämmande effekt på motivationen hos övriga anställda – ”Vad har 
hen nu hittat på.” 

   ‐ Att ha Ekopilot‐ eller miljö/klimat‐frågan som en stående punkt på agendan på 
arbetsplatsen underlättar att förankra bland kollegorna. 

En fördel kan vara att man redan i uppstarten av Ekopilotgruppen på enheten diskuterar hur 
man vill driva frågorna på enheten, i vilka forum de ska tas upp etc. 

9.2. Några	saker	att	diskutera	

9.2.1. Att	ha	två	kommuner	med	i	ett	projekt	

Att Haninge och Tyresö kommuner deltog i samma projekt innebar både fördelar och 
nackdelar. Den största fördelen var den ekonomiska, att kunna dela på kostnaderna för 
föreläsare och projektledare/coach. Även möjligheten att utbyta erfarenheter med den andra 
kommunens miljöstrateger har upplevts som en fördel. 

Nackdelen var främst att det blev längre resor för Ekopiloterna vartannat möte. Det har också 
inneburit en del resande för kommunens deltagare i arbetsgruppen. För familjerna verkade 
den längre resvägen inte inverka på deltagandet i mötena, men den var ibland ett hinder för 
enheterna. 

9.2.2. Att	ha	både	familjer	och	enheter	med	i	samma	projekt	

Även här var fördelen att kunna dela på kostnaden för Ekopilotcoach och föreläsare. 
Ekopiloterna själva uppgav också att det var inspirerande att ta del av del av de andras arbete 
och framsteg. Den största nackdelen har varit att det är svårt att hitta en lämplig tid för 
studiebesöken då enheterna inte vill komma efter arbetstid, och familjerna inte kan komma 
ifrån på arbetstid. 
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9.3. Några	lärdomar	

9.3.1. Om	förändrat	beteende		

Det som hamnade högst upp på listan över saker man har förändrat sedan man blev Ekopilot 
är Maten (40%) och Avfall/Återvinning (17%). Sannolikt berodde detta på att det är lätt att 
förändra utan större konsekvenser. Korrelationen mellan en ökad kunskap – tillgängliga 
alternativ och möjlighet att genomföra förändringen är här stor. Om man vet vilken mat som 
påverka klimatet mindre, är det inte så svårt – att till en viss gräns ‐ att köpa den istället. 
Likaledes är det inte svårt att sortera även papper och plast om man vet att nära 99% av 
avfallet tas om hand. Förutsättningen är dock att det finns bra och rena 
återvinningsstationer/kärl. Att däremot byta ut bilen mot bussen är svårare även om man har 
kunskapen att det är bättre för miljön – för det kräver mer tid och därmed en större 
uppoffring. 

9.3.2. Projektets	erfarenheter	är;	

Områden där ökad kunskap gjorde det lättare att förändra: mat och sopsortering, se ovan. 

Områden där ökad kunskap inte räckte lika långt: konsumtion, vatten och el & energi. För 
konsumtionen och vattenfrågorna räckte inte kunskapen till för att hitta tydligt bättre 
alternativ, då informationen på eller om varorna vid köptillfället inte upplevdes tillräcklig. Inom 
energiområdet räckte kunskapen till att göra vissa beteende förändringar, men för större 
förändringar behövdes större investeringar. 

Områden där ökad kunskap hjälpte endast delvis, se vidare 9.3.1 ovan. 

Områden där ökad kunskap knappt hjälpte alls, se vidare kapitel 9.3.1 ovan. Denna erfarenhet 
delas med MiljöVarDag i Karlstad (Karlstad Kommun, 2007‐2008). 

En intressant jämförelser med familjerna i Leva Livet, Göteborg är att Ekopiloterna uppger i 
högre grad att projektet fått de att äta mindre kött än vad familjerna i Leva Livet, Göteborg 
(Larsson, o.a., 2012). I övrigt har familjerna haft liknande minskning av sina totala 
växthusgasutsläpp (14% i Leva Livet och 16% i Ekopiloterna). 

Slöseri skapar upprördhet vilket leder till engagemang! Två av de frågor som engagerat flest i 
projektet var att minska matsvinnet och att minska stand‐by energin. Att inte förändra 
beteendet inom dessa områden upplevs som rent slöseri och lathet av Ekopiloterna. 

Om vi skulle göra om det igen borde vi: 
‐ Annonsera mer om de öppna föreläsningarna i samband med Ekopilotmöten 
 
‐ Ha en längre tid för uppstarten av projektet. Mer förberedelsetid för 
deltagarna, och eventuellt skriva ett kontrakt. 
 
‐ Vara tydligare med att Egen Utmaning avser de kommande 6 veckorna. Flera 
tolkade det som en ”allmänt pågående aktivitet.” 
 
‐ Involvera kommunernas kommunikationsavdelningar ännu mer, bl.a. göra en 
tydligare kommunikationsplan som innefattar hela året och båda kommunerna. 
 
‐ Projektet valde att använda IVLs Klimatkontot, trots att programmet har sina 
brister. Vi bedömde dock att det var det bästa om man väger in 
användarvänligheten och kvaliteten på resultatet. En tanke fanns också att s.k. 
”Skuggpiloter,” Ekopiloteras vänner och kollegor, på ett enkelt sätt skulle kunna 
göra sina profiler och jämföra sig med Ekopiloterna. Fördelarna med 
programmet var att det var överskådligt och lätt att fylla i själv. Nackdelarna var 
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att förenklingarna innebar en otydlighet. Programmet räknar konsumtionsdelen 
i pengar – det vill säga dyrare varor ger en högre klimatbelastning. Många 
Ekopiloter var frustrerade över detta, eftersom deras åsikt var att dyrare varor 
oftare är av högre kvalitet och därmed har förutsättningar att hålla längre och 
därmed ge en mindre klimatpåverkan totalt. Ska programmet användas bör 
indatablad sparas så att det blir möjligt att jämföra olika versioner etc.  

9.4. Till	sist…	
Ekopiloterna tyckte att kommunen är en viktig påverkansaktör i miljöfrågor. De poängterade 
att invånarna har mycket kontakt med kommunen via skolor, förskolor, fritisgårdar, 
äldreboenden med mera. Det är viktigt att vara ett gott föredöme, det är viktigt att visa att det 
går. Enligt Ekopiloterna blir man desillusionerad om kommunen inte har koll på den egna 
verksamheten, och den egna viljan att agera klimat‐ och miljösmart minskar.  

”Det var tänt i alla tomma kontorsrum när vi hade Ekopilotmötet på 
kvällen.”  
        Besviken Ekopilot   



Ekopiloter   2013 
  Sidan 43  

10. Förslag	till	fortsättning		
Samtliga Ekopiloter uppgav i slutintervjuerna att de varit mycket nöjda eller nöjda med 
projektet. Ekopiloterna ville också ha någon form av fortsättning på projektet, och någon form 
av uppföljning ‐ ”det kan inte ta slut nu.” Samtliga enheter och nästan alla familjer var också 
villiga att förmedla goda exempel och berätta om hur det har varit att vara Ekopilot inför 
liknande projekt i framtiden. 

Utifrån erfarenheterna gjorda i projektet rekommenderas följande fortsättning i Haninge och 
Tyresö‐kommuner: 

10.1. För	enheterna:	
Fortsätt med Ekopilotupplägget 

Det finns en stor potential för klimat‐ och miljöförbättring hos enheterna. Vinsterna att få 
enheterna mer medvetna om miljön är flera: Minskad belastning på miljön, minskade 
kostnader och möjligheten att visa vägen för invånarna. Här finns en möjlighet för 
kommunerna att arbeta med det som står i Borgmästaravtalet. 

1.   Kör en ny omgång Ekopiloter! Projektet föreslår att man väljer flera enheter 
inom samma yrkesområde – t.ex. skolor, förskolor, fritidsgårdar eller liknande. 
Där det inte finns flera enheter inom samma kommun, rekommenderas att 
samarbeta med andra kommuners liknande avdelningar. Att ha fler enheter 
inom samma område underlättar spridningen av information i projektet även 
utanför Ekopilotkretsen. Eventuellt kan flera olika Ekopilotgrupper vara igång 
samtidigt. 

2.   Involvera fastighetsbolagen. Flera enheter har under projektets gång sökt 
kontakt med fastighetsbolagen utan framgång. I Tyresö har dock förskolan 
Hästhagen tagit en positiv kontakt med fastighetsavdelningen för att diskutera 
möjligheten till att genomföra ett samarbete där förskolan skulle få del i den 
minskade kostnad som en energibesparing skulle ge (se vidare 5.5.5 ovan)  

   Alternativet är att fastighetsavdelningen deltar som enhet i hela projektet för 
att öka miljö‐ medvetandet. 

3.   Stöd till de ”färdiga” Ekopiloterna. Samtliga av Ekopiloterna 2012‐2013 vill ha 
uppföljning och stöd till det de påbörjat. Exempelvis skulle de kunna bjudas in 
till föreläsningar för att fortsätta att utvecklas och inspireras och användas som 
goda exempel i miljöarbetet. Bjud in till en återträff där alla får berätta hur de 
fortsatt sitt arbete etc. 

”Att kommunen nu har medarbetare som kommer att påverka! Vi 
kommer inte att bara låta det här vara nu. Det är svårt att vända tillbaka 
när man har börjat. ” 

Ekopilot som svarar på frågan vad kommunen nu kommer att få för nytta 
av Ekopilotprojektet   
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10.2. För	familjerna	
Familjerna har under året visat att det går att förbättra miljö‐ och klimatarbetet utan att det 
upplevs som en uppoffring. Vinsten är att man känner att man är delaktig i något större, man 
bidrar. Man får gott samvete av att göra vad man kan – även om man inte gör allt. Svårigheten 
att jobba med familjer är – förstås – att man når så få i taget. Utmaningen är att sprida 
kunskapen och informationen till resten av befolkningen i kommunerna. Därför föreslås att 
kommunerna som ett första steg följer upp den kunskap man fått om hur folk resonerar i 
miljöfrågor, och satsar på att använda den och kommunicera det de lärt sig av 
Ekopilotfamiljerna. 

Ekopilot‐familjerna vill ha en uppföljning av projektet. Det kan ske på följande sätt: 
‐ Kommunerna kan använda Ekopiloterna i sin miljökommunikation. Visa upp 
dem, berätta vad de gjort och berätta om resultaten. 
 
‐ Kommunerna kan använda Ekopiloternas erfarenheter i miljöarbetet, och i sin 
kommunikation. 
 
‐ Bjuda in till föreläsningar för att hålla entusiasmen levande, och/eller bjuda in 
till en återträff där de får berätta hur de fortsatt sitt miljöengagemang. 

10.2.1. Övriga	invånare	

Ekopilotprojektet har visat att kunskap och resultat kan leda till mer resultat. Om det inte var 
så svårt att minska sin klimatbelastning inom ett område, så kan det vara lättare att göra det 
också inom andra områden. Därför kan det vara en god idé att bestämma sig för ett eller två 
områden där man verkligen vill uppnå förbättringar med under ett år. En möjlighet kan vara 
att börja informera mer om det som upplevs lättast att förändra – t.ex. sopsortering och 
matsvinn.  
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Bilaga	1.	Deltagande	familjer	
Haningefamiljerna: 
Forsell, Malmvall, Alexander, Pettersson och Salokas.

 

 

Tyresöfamiljerna: 
Nyqvist, Månsson, Faith-Ell, Behrens och Lyberg 
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Bilaga	2.	Utvärderingsblankett	för	respektive	tema	–	
exempel	tema	RESOR	
Var vänlig svara på nedanstående frågor. Det är en fördel om flera i 
familjen/enheten är med vid utvärderingen. Mejla sedan era svar till 
anna.wahlberg@sth.kth.se. Det går också bra att posta dem till Lisa Ilskog, Skolan för 
teknik och hälsa, KTH Haninge, Marinens väg 30, 136 40 Handen.  

Markera den siffra som stämmer bäst med din uppfattning i frågan (t.ex kryss bredvid, 
ändra färg eller dyl.) 

 
1.  Vad tyckte du generellt om startmötet den 2 april för tema Resor? 

1.  2  3  4  5   Deltog ej 
inte alls bra                          Väldigt bra 

 
Var något speciellt bra eller dåligt?  
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 

2.  Vad tycker du om föreläsaren Mattias Goldmann? 

1  2  3  4  5   Deltog ej 
inte alls bra                         Väldigt bra 

 
 
3. Tycker du att ”läxan/uppgiften” var givande? 

1  2  3  4  5 
Nej, inte alls                          Mycket bra 

 

4.  Tycker du att läxan/uppgiften var lätt eller svår? 

1  2  3  4   5     
Mycket lätt                                 Mycket svår                                                         
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5. Vad tyckte du om studiebesöket (= Ecodrivingen)? 

1  2  3  4  5                           Deltog ej 
Inte alls bra                            Mycket bra 

 

 6. Har du fått inspiration till att resa mer miljö‐ och klimatvänligt?  

1  2  3  4  5 
Nej, inte alls                             Ja, mycket 

 
7. Är det lätt eller svårt att minska sin miljö‐ & klimatbelastning från resor? 

1  2  3  4  5 
Mycket lätt                           Mycket svårt 

 

8. Vad kan kommunerna göra för att förenkla vägen till miljövänliga resor? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 

9. Mitt bästa tips till andra familjer/kollegor för att resa mer klimat‐ och miljösmart? 

_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 

10.  Övriga synpunkter på temat (vad kan bli bättre, saknade du något…) 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
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Bilaga	3.	Resedagbok	
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Bilaga	4.	Ekopiloternas	tips	och	förslag	till	kommunerna	
och	andra	
A. Kort sammanfattning av tipsen till kommunerna  
 

Vad kan kommunerna göra för att förenkla vägen till klimat- och miljövänliga… 

Resor 
- Underlätta cyklingen; cykelparkeringar, express cykelvägar, bättre skyltning (25% av tipsen) 
- Föregå med gott exempel inom kommunen, t.ex. – använd egna miljöbilar, öka antalet   
  telekonferenser. 
- Kollektivtrafiken - Fler och tätare turer inom kommunerna 
 
Konsumtion/Avfall/Återvinning 
- Underlätta återvinningen för medborgarna – fler, fräschare och oftare  tömda stationer  (40%  
  av tipsen) 
- Informera och uppmuntra till minskad konsumtion – t.ex. främja loppisar 

Semestrar/Hemestrar 
- Uppmuntra folk att välja tåg – ska vara billigare! 
- Tillhandahålla lånecyklar  
- Tätare bussturer till friluftsområden i semestertider 

Matkonsumtion  
- Minska matsvinnet i de egna verksamheterna. 
- Samla in matavfallet från skolor mm. till biogas alt hjälpa de att kompostera 
- Kan man inte göra det detsamma från restauranger och butiker? 
- Stimulera och tryck på för att odla och sälja lokala produkter 

El- & Energianvändning 
- Bort med schablondebiteringen!  
- Föregå med gott exempel i egna lokaler och egna beteendet 
- Utöka energirådgivningen 

Vattenanvändning 
- Informera mera om hur man kan minska miljöbelastningen på vattnet – t.ex. en vatten/miljö 
guide på  
   hemsidan 
-  Minska kemikalie- och parfym användningen i egna verksamheter – köp miljömärkt 
 
 
B. Alla tips till kommunerna och andra 

 
1.  RESOR 
 
Vad kan kommunerna göra för att förenkla vägen till miljövänliga resor? 
- Uppmuntra till bilpooler, underlätta för cyklar och mopeder.  
- Hjälpa till med cykelparkering för att minska stöldrisk.  
- Se till att det går lätt att cykla till t ex stan, skylta vägen.  
- Till exempel så skulle kommunerna kunna erbjuda busskort i utbyte mot att man ställer bilen 
   eller dela ut gratis hyrcykel-kort så att man kan låna en hyrcykel gratis om man ställer bilen. 
- Fler cykelvägar, utökad kollektivtrafik, miljövänliga bilar, fler video/telkonferenser,  
   uppmana till alternativa färdsätt i tjänsten.  
- Miljövänliga leasingbilar till de anställda. 
- Samarbeta med andra kommuner i länet för att utveckla cykelvägar och ta fram  
   ”expresscykelvägar” för långpendlare.  
- Bra kommunikationer och cykel/promenadvägar 
- Tydlig skyltning för cyklister  
- Tänk igenom bilköp noga, hur ska bilen användas? Hur stor? Miljövänligt bränsle?  
- Billigare och tätare turer vad gäller kollektivtrafik, fler cykelvägar, fler cykelpumpar ute vid 
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pendeltåg    
   och bussar/affärer, bensinstationer där man kan tanka biogas el el, köra sina bussar på 
rapsolja,   
   underlätta för bilpooler. 
- Kommunen har ju många tankar om längre fram i framtiden. Men just nu måste ju 
kollektivtrafiken få  
   ta stor plats. Det är svårt att åka inom kommunen, konstigt med tanke på hur många som 
faktiskt  
   jobbar och bor här i Tyresö. OK, kollektivtrafik till Sthlm. 
- Påverka om möjligt så att tågresor blir mer ekonomiska. Nuvarande prissättning gör att det i  
   alla fall sträckan Stockholm-Härnösand är billigare att åka buss. Det är också bekvämare  
   eftersom man inte behöver byta transport på vägen – hemskt.   
- Om möjligt påverka så att en kollektiv resa inte är dyrare än bilens bensin på samma sträcka. 
    

Mitt bästa tips till andra familjer/kollegor för att resa mer miljö- och klimatsmart: 
- Gå eller cykla korta sträckor, många gånger tar det inte längre tid än att åka bil. I alla fall om 
man  
   räknar in tid för att hämta ut bil från garage och parkera på platsen man ska till. 
- Tåg och buss i den mån det går.  
- Cykla eller gå istället för att köra onödiga småsträckor. 
- Cykla! Försök att cykla eller gå med barnen till skolan minst ett par ggr i veckan istället för att 
skjutsa  
   dem med bil. 
- Cykla eller gå till jobbet, ger både träning och sparar miljön 
- Börja med de korta resorna som du faktiskt kan göra till fots eller genom att cykla (du blir 
bättre  
  tränad samtidigt som det kostar mindre och är bra för miljön). Ta bilen när det verkligen 
behövs. - -   
  Prova att ta bussen vissa sträckor - du kan vinna tid till läsning eller annat som du inte får när 
du åker    
  bil.  
- Se om du kan minska bilåkandet litegrann… Att gå halva vägen är grymt skönt! (Kräver ju  
   parkeringsmöjligheter) 

 
2. KONSUMTION / AVFALL / ÅTERVINNING  

Vad kan kommunerna göra för att förenkla vägen till att minska klimat- och 
miljöbelastningen från konsumtionen? 
- Ta bort halogenlampor och köpa diodlampor till kommunhusen! 
- Tillhandahålla bra återvinnings möjligheter. 
- Bra info på hemsidan mm (t.ex. sorteringshjälp) 
- Gör det lätt att återvinna matavfall . Jag bor i en liten bostadsrättsförening med likadana 
sopkärl som  
   villorna men får inte ha gruppavtal med kompostering – dåligt! (Tyresö) 
- Fler återvinningskärl vid dagis, skolor, affärer. Max 1-2 km till närmsta plats 
- Främja loppisar 
- Bakluckeloppisar på stora parkeringen 
- Skapa förutsättningar. Varför ska man betala mer/extra för Sortera Hemma när man får 
reduktion för  
   komposthämtning? 
- Information, tydlighet, länkar på hemsidan till miljövänliga alternativ 
- Uppmuntra till återvinning och minskad konsumtion 
- Ta bort förpackningar (ngn lag om det. Kanske inte kommunens ansvar, men ändå) 
- Miljömärkta saker - alltid finnas ett miljövänligt alternativ  
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Mitt bästa tips till andra familjer/kollegor för att konsumera mer klimat- och miljösmart: 
- Tänk igenom alla inköp och handla miljövänliga varor – finns mycket på nätet 
- Var medveten, värdera behov etc 
- Sälj/köp på second hand, Tradera mfl 
- Miljömärkning – välj alltid det 
- Tänka efter före. Tänka igenom varje inköp  
- Ifrågasätt behovet! 
- Köp ekologiskt. Sluta snåla! 
- Handla mindre/mer sällan 
- Argumentera före inköp 

 
3. SEMESTER 
 
Vad kan kommunerna göra för att förenkla vägen till miljövänligare semestrar? 
- Fler cykelbanor och cyklar att låna 
- Billigare och tätare tågtrafik 
- Genom att skapa möjligheter för att resa miljövänligt och uppmuntra befolkningen att ta tåget 
t.ex 
- För oss inte så mycket. Det handlar främst om egna val och preferenser. Mycket hemma MEN 
tycker  
   om att kombinera detta med resor utomlands… 
- Öka busstätheten till friluftsområden 
- Förenkla kommunikationstrafiken/kollektiv 

Mitt bästa tips till andra familjer/kollegor för att semestra mer klimat- och miljösmart: 
- Utnyttja skärgård/utflyktsmål i närheten. Gör stan – se sånt som turister ser. 
- Ta tåget, semestra i ditt närområde, tälta och nyttja vår fantastiska allemansrätt, fjällvandra,  
   ekoturistiska aktiviteter. Bo på vandrarhem och lev enkelt. 
- Om du reser utomlands (flyger) så klimatkompensera och handla lokalt dvs stötta näringen i 
det  
   landet du besöker samt ta till dig kulturen.  
- Besök en skog! Satsa på naturturistiska aktiviter och ekoturism både på hemmaplan och på  
  utlandsresan, behandla din resedestination som din hemmadestination – plocka upp 3 skräp 
om  
  dagen även när du är bortrest. 
- Utforska nya natursköna platser i hemkommunen. Det finns ofta mer än vad man först kommer 
att  
   tänka på. Tänk dig att du skulle visa upp ditt närområde för släktingar eller vänner från en 
annan del  
   av världen som är intresserade av att se något annat än Stockholms sevärdheter. Gå och 
cykla så  
   mycket som möjligt – bra för hälsan & miljön och du hinner upptäcka & uppleva mycket under 
själva  
  transportsträckan. 
- Stanna i Sverige! 
- Resa mer hemma, upptäcka sitt eget land och natur 
- Cykla, promenader, naturområden 

 
4. MAT 
 
Vad kan kommunerna göra för att förenkla vägen till att minska miljö- och 
klimatbelastningen från maten? 
- Arbeta med matsvinn i skolor, äldreboenden mm. Öka informationen i skolan, förskolor etc. 
- Servera mindre nötkött i skolorna 
- Kompostera, tillhandahålla kompostering 
- Bättre kompost/återvinningssystem 
- Se till att det kommer fram mer närproducerad mat i butikerna på marknader etc. 
- Hjälp till med kompostering av matavfall. Uppmuntra odling av mat, sätt av mark vid nybyggen,   
   förskolor och skolor för odling. Kanske kan något göras för att sälja så lokala produkter som 
möjligt, t  
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   ex genom tillfällig torgförsäljning. Informera om miljöeffekt till skolkök och till elever. Jag tycker 
att  
  Jamie Olivers kampanjer i Storbritannien och USA är bra exempel på hur man kan jobba för 
minskad  
  miljöbelastning. 
- Insamling av matavfall till biogas. Vet att det är på gång ii Haninge men det borde vara möjligt 
även  
   för dem som bor i lägenhet. Många hushåll men endast ett ställe att hämta på! 
- Finns det komposter för affärer/restauranger ang. matsvinn? 
- Kommunikation med handlarna – vad erbjuds och informeras om i butik. 
- Bra info/länkar på webb 
- Göra det enkelt att källsortera 
- En hel del. Kommunerna kan genom utbildning som det här projektet påverka. 
- Kommunerna kan genom riktlinjer/dokument/handlingsplaner mm påverka.  
- Uppmuntra, tvinga inköp mm. 
 

Mitt bästa tips till andra familjer/kollegor för att minska sin miljö- och klimatbelastning 
från maten:  
- Hitta lämpliga förpackningar i storlek av mat för att minimera svinnet. 
- Äta upp det som köps hem, köpa mera ekologiskt och äta mindre nötkött 
- Planera i förväg 
- Ät mera grönsaker, frys in frukt som blivit delvis dålig i bitar 
- Gör inte för stora portioner, frys ner rester, bli lunchvegetarian, hitta på nya rätter, blanda vilt 
- Gå över till vegetariskt flera dagar i veckan. 
- Tänk i säsong. Försök byta ut ris mot t ex mathavre, matvete. Behåll skalet på potatisen – det 
var ett   
   bra tips som jag inte tänkte på. Det här att behålla andra delar från grönsaker som man 
vanligen  
   kastar vill jag gärna lära mig mer om och lära ut till andra. 
- Ät mer grönsaker och potatis! Vegetariska rätter är minst lika goda som rätter som innehåller 
kött - 
   inte bara bra för miljön utan bra för din hälsa!   
- Släng inte överblivna rester utan hitta ett kreativt sätt att använda dem nästa dag till lunchlåda 
eller  
   kvällmåltid. 
- Ät årstidsanpassat och vegetariskt. Släng inte maten. 
- Kasta ingen mat. Köp ekologiskt. 
- Storhandla oftare. Smaka och lukta först! 
- Köpa ekologiskt, närodlat/närproducerat 

 
5. EL & ENERGI 

Vad kan kommunerna göra för att förenkla vägen till att minska klimat- och 
miljöbelastningen från el- och energianvändningen? 
- Föregå med gott exempel! T.ex. minskat resande, miljöbilar, ekologisk mat, kaffe mm. 
- Informera på hemsidan på ett sätt som gör det intressant, t.ex tävlingar, frågesporter el dyl. 
- Fortsätt erbjuda fjärrvärme (utveckla nätet vid behov) 
- Informera 
- Energirådgivning = bra. Bra att kunna låna elmätare 
- Upplysning och föregå med gott exempel i allmänna och egna lokaler 
- Bygga och planera smart 
- Det finns ju en dag per år som heter Earth hour. Varför inte ha en dag i hela kommunen att 
släcka   
   ner det mesta en tid? 
- Mycket, mer tid att skala ner till individnivå 
- Byta ut lampor, vitvaror, datorer mm 
- Kontrollera temperaturer mm 
- Vill kunna se vår elförbrukning – se resultat av energibesparande åtgärder! 
- Ej schablonkostnader för elräkning – vi vill se resultat då vi spar på elen 
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- Ej schablonavdrag (schablonkostnader) för elräkning 
- Miljövänlig el t.ex solpaneler 
- Låna ut elmätare som visar den faktiskt förbrukningen och som gör det enkelt att mäta den 
totala  
   energin, se över kommunala belysningar och visa vägen. 
- Ibland ser man ju kommunala skolor/förskolor/byggnader som lyser som en julgran trots att det 
är  
   stängt.  

Mitt bästa tips till andra familjer/kollegor för att minska klimat- och miljöbelastningen från 
sin el- och energianvändning: 
- Koka vatten i vattenkokare 
- Stäng av TV, dator etc. istället för stand-by 
- Släck lampor i rum som du inte är i 
- Använd energisnåla lampor/belysning 
- Stäng av stand-by 
- Timer på golvvärme, direktverkande elelement på ”känsel.” 
- Stäng av stand-by apparater 
- Sensorer för att tända och släcka lampor automatiskt 
- Solceller 
- Använd timer, ha ett miljötänk 
- Tänk över beteendet – en nedsläckt dag synliggör elförbrukningen 
- Tänk över beteendet. Släck onödig belysning 
- Duscha istället för att bada. Ta en elfri dag 
- Släck din lampa 
- Duscha istället för att bada 
- Var/Bli medveten, sök kunskap om hur just ditt boende förbrukar. 
- Sänka värmen någon grad 
- Justera tempen i kyl och frys 

 
6. VATTEN 
 
Vad kan kommunerna göra för att förenkla vägen till att bli en vattenvän och minska 
klimat- miljöbelastningen från vattenanvändningen? 
- Gör en vatten/miljöguide på hemsidan 
- Informera, inspirera och belöna bra idéer. 
- Föregå med gott exempel 
- Information, utökad kunskap 
- Minska kemikalieanvändningen, även parfym, sköljmedel mm 
- Information 
- Köp miljömärkt 
- Mäta mängden vatten vi förbrukar 
- Synliggöra mer, mer kunskap 

Mitt bästa tips till andra familjer/kollegor för att bli en vattenvän samt minska miljö- och 
klimatbelastningen från sin vattenanvändning: 
- Tänka på vad man släpper ut i avloppet 
- Undvik värstingarna 
- Köp miljömärkt 
- Prata & diskutera, medvetenhet och eftertanke – enkla vattensparåtgärder finns 
- Minska kemikalieanvändningen, även parfymer! 
- Sluta använda sköljmedel 
- Det går att byta ut de flesta rengöringsprodukterna till miljövänliga eller naturliga-tex citron, 
ättika mm 
 - Inte vara hysteriskt renliga 
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Bilaga	5.	Ekopiloternas	Shoppingguide	
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Bilaga	6.	Mat‐och‐klimat‐listan	

 

Utdrag ur ”Mat-och-klimat-listan, version 1.0”. Gjord av Elin Röös, Sveriges Lantbruks 
Universitet, Institutionen för energi och teknik. 

 

2.	Mat‐klimat‐listan 

Medelvärdet	som	presenteras	i	Mat‐klimat‐listan	ar	en	skattning	av	ett	
representativt	varde	for	hela	livsmedelsgruppen.	Sifforna	ska	i	detta	inledande	
skede	anvandas	till	att	identifiera	vad	som	ar	stort	och	smatt,	och	vart	fokus	i	forsta	
hand	bor	ligga	i	stravan	att	minska	den	totala	klimatbelastningen	fran	mat.	
	
Variationen	kan	vara	stor	inom	gruppen.	I	Mat‐klimat‐listan	anges	ocksa	ett	
variationsintervall	som	ger	en	indikation	pa	hur	vardet	kan	variera	inom	gruppen.	
Variationsintervallet	ar	baserat	pa	litteraturstudier	och	innehaller	bade	variation	och	
osakerheter	som	kan	uppsta	p.g.a.	skillnader	i	berakningsmetodik	och	
produktionssatt,	saval	som	osakerhet	i	data	och	berakningsmetoder.	
Variationsintervallet	ar	pa	inget	satt	en	komplett	bild	av	hur	variationen	ser	ut.	
Referenser	och	forklaringar	till	hur	vardena	har	valts	finns	i	efterfoljande	kapitel.	
	
Tabell	2.	Klimatavtryck	från	olika	livsmedelsgrupper	(Klimatavtrycken	
innehaller	utslapp	fran	primarproduktionen	inklusive	insatsvaror,	foradling,	
forpackning	och	transport	till	Sverige	(se	vidare	stycke	1.4).)	

Kategori	 Klimatavtryck	
(kg	CO2e/kg	produkt)	

Kommentar

Medelvarde:	 Variation:
P	R	O	T	E	I	N	K	A	L	L	O	R
Nötkött	 26	 17‐40 Per	kg benfritt	kott
Lammkött	 21	 15‐33 Per	kg benfritt	kott
Viltkött	 0,5	 ‐‐ Per kg benfritt kott
Fläskkött	 6	 4‐8 Per	kg benfritt	kott
Fågelkött	 3	 1,7‐4 Per	kg benfritt	kott
Köttfärs	 16	 9‐24 50% not och 50% flask	
Chark	 7	 4‐10 Falukorv 40% kotthalt	
Fisk	 3	 1,5‐7 Per	kg file
Ägg	 1,5	 1,4‐4,6 Per kg agg
Quorn	 4	 2,5‐5 Per kg Quorn
Nötter	 1,5	 1‐2,8 Per kg notter
Baljväxter	 0,7	 0,2‐1,4 Per kg torkad vara
M	E	J	E	R	I	P	R	O	D	U	K	T	E	R	
Mjölk,	fil,	
yoghurt	

1	 0,8‐2,5 Per liter/kg vara

Grädde	 4	 2‐6 Per	liter/kg gradde
Ost	 8	 6‐11 Per kg ost
Smör	 8	 6‐10 Per kg smor
Mejeri	övrigt	 2	 1‐5 Per kg vara
K	O	L	H	Y	D	R	A	T	K	A	L L O	R	
Ris	 2	 1,5‐3 Per kg torrt ris



Ekopiloter   2013 
  Sidan 58  

Bilaga	7.	Ekopilotfamiljernas	Egna	Utmaningar	(tema	nr	
7)	
 

Familj  Egen Utmaning  Varför valt denna?  Resultat 

1  Rensar ur kyl, skafferi – ska leva på detta. 
Äta upp alla torrvaror och frysvaror som 
närmar sig bäst‐före‐datum. 
Ska göra ett Ättike‐test! Lära mig mer om 
hur man kan använda ättika för rengöring.  
Ska göra en ättika‐guide. T.ex testa om det 
funkar på  träningskläder. 

Ekonomiskt, men 
också på sikt öka 
medvetenheten. Är 
också nyfiken på 
ättikans funktioner – 
vill testa! 

Vi passade på att laga kul mat av allt 
långt in i skafferiet. Vi upptäckte t.ex 
att hel bulgur var supergott! Ättika 
är suveränt som rengöringsmedel ‐vi 
har putsat fönster, städat badrum, 
sköljt träningskläder i ättikevatten. 

2   Äta mer vegetariskt! Idag äter vi två kvällar 
i veckan.  Vi tänker också räkna ut våra 
klimatgasutsläpp fr middagarna. 

Vi kommer att må bra 
av det.   

Ingen rapport 

3  Återvinna matavfallet! Försöker droppa 
matavfallet på kommunhuset ‐ om det går! 
Starta liten odlingslott, hitta lämplig plats,  
eller ta en plats i anspråk! 

Matbiten intresserat 
oss mkt!  Här har vi 
förändrat oss mkt, 
trots att vi var 
medvetna innan. 

Gicke ej att lämna in avfallet  ‐  
avaktar nästa års utlovade insamling. 
Ska träffa kommunen för att 
bestämma var vi kan sätta vår 
odlingslåda!     

4  Bli missionär i BRF:en! Få igenom ”sortera 
hemma” sopsorteringen. Berätta mer om 
energispartis, vår förbrukning,  biltvätt info 
mm 

Samlat på mig 
kunskap ‐ vill sprida 
den! 

Tog fram ett förslag ‐ som också 
sänker kostnaderna.  Fått med mig 
BRF styrelsen att gå vidare med 
matavfalls insamlingen! 

5  Vi valde att under en månad inte använda 
oss utav halvfabrikat, att återigen tänka 
klimatsmart i valet av råvaror samt att 
minska på vårt matavfall.  
Utmaningen gick även ut på att inte köpa 
snabbmat under denna månad. 

Lätt att påverka 
maten! 
Ville ha ett nåbart 
mål, men också något 
som kan hållas under 
en längre tid.  
Går att påverka släkt 
och vänner. 
Hela familjen kan 
ställa upp det här. 

Matsvinnet har vi minskat på 
automatiskt ‐ det känns som att vi 
har lagt ner så mycket omsorg på 
planering och tillagning så att det 
känns svårt att ”glömma bort” den , 
och inte äta upp den. 
Vi har ansträngt oss lite mer än 
vanligt: planerat,  letat nya recept. Vi 
har inte tidsutrymme att rulla 
köttbullar en dag mitt i veckan så 
söndagskvällar har blivit mat‐
lagningskvällar. Familjen tycker att 
maten är godare, fast vi kommer nog 
köpa vissa halvfabrikat, men inte alls 
i samma utsträckning som tidigare. 
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6 

 

Att städa utan rengöringsmedel 
Testa att sluta använda schampoo 

Göra något som hela 
familjen kan vara 
engagerad i 

Införskaffat smarta trasor som gör 
att rengöringsmedel inte behövs. 
Funkar jättebra. Senaste tillskottet 
är en "koppartrasa" som kan 
användas på spishällen, i diskhon 
och på rostiga cyklar.  
Vi har inte lyckats sluta med 
schampo (det har däremot en vän till 
mig gjort efter att ha läst min blogg) 
men jag har börjat använda vanlig 
olivolja i en plastflaska istället för 
hudkräm, billigt och bra! 

7  ‐Starta en odlingslott i vår 
‐Inte köpa kött under feb‐april;  
‐Inte köpa plastkassar utan använda kassar 
som kan återanvändas 
‐Köpa mer ekologiskt 
‐Gå in för att handla begagnat så mycket 
det går.  
‐Handla mindre (tänka till om jag verkligen 
behöver det jag vill handla)  
‐Prata med köket i skolan vad de gör med 
matrester mm. Se om jag kan påverka min 
arbetsgivare att köpa in mera klimatsmarta 
varor.  
 

  Jag har inte köpt några 
köttprodukter än. Ska försöka klara 
av hela maj månad också. Tror sedan 
att jag i fortsättningen kommer att 
dra ner betydligt på 
köttkonsumtioen. 
Använder bara flergångskassar.  
Är mer medveten om vad jag köper. 
I största mån köper jag ekologist 
odlat. 
Tänker mer efter om jag verkligen 
behöver något innan jag handlar. 
Har ingen reklam så jag blir inte så 
lätt frestad! 
Köket i skolan har köpt in 
flergångsöverdrag till skorna. 

8  Minska ner plasten i vårt hem! 
Steg 1. Var finns det plast? 
Steg 2. Ta reda på vilken plast som är dåligt. 
Nummer 3,6 0ch 7 ska bort! 
 
Skicka mejl till ICA, COOP – varför inte 
”sockerrörs‐plast påsar” i även de små 
påsarna, varför bara bärkassarna? 
 

Haft ett intresse 
länge, blivit starkare 
nu! 
Vill lära mig mer om 
miljö‐ och 
hälsoeffekterna 

Blir ett långsamtgående projekt,  tar 
tid att förändra och hitta andra 
ersättningsprodukter och det kostar 
pengar.  Vi lär oss om vilka plaster 
som vi ska undvika och vilka som är 
mer ok. Tänker mer på det när vi 
handlar nya saker.  Förändringar i 
små steg. Jag har varit en 
tupperwarefantast/plastburksfantast 
så det tar tid att ställa om… 

9  Införa ett bonussystem på jobbet till 
säljarna. Införa obligatorsik utbildning i 
Ecodriving, och sedan skapa en lösning där 
säljarna får del i vinsten av den minskade 
bränslekostnaden för bilarna 

Själv kört Ecodriving, 
och inspirerats av 
resultatet 

Har påbörjat projektet! 

10  Ingen Egen Utmaning     
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Bilaga	8.	Intervjumall	slutintervjuer	med	
Ekopilotfamiljerna.	
Flera frågor är tagna/inspirerade av intervjuer i projektet ”Leva Livet” i Göteborg. 
 
1. Hushållet 
a) Sammansättning – några ändringar under året?  
b) När du ställde upp som Ekopilot hade du förväntningar. Har projektet motsvarat dina 
förväntningar? Vad har varit bra, vad kunde varit bättre? 
c) Nu i slutskedet av projektet, pratar ni om miljö‐ och klimatfrågor i familjen? Upplever du att 
det är skillnad jämfört med innan projektet? 
d) Hur upplever du ditt eget engagemang i projektet? 1=mycket lågt, 5= mycket högt 
1  2  3  4  5 
 
2.  Klimatfrågan i vardagslivet 
a) Nu har vi gått igenom sex olika teman i projektet, och ni har gjort en rad uppgifter. Vilket 
hinder upplever du/ni är det största mot att leva ett klimat‐ och miljöriktigt vardagsliv? 
b) Nämn minst tre saker du ändrat i vardagslivet i miljö‐och klimatvänlig riktning som en följd 
av att du varit Ekopilot! 
c) Kan du rangordna de olika temana utifrån hur svårt du upplever det är att leva klimat‐ och 
miljösmart? 1 betyder mycket lätt, 5 betyder mycket svårt  

Tema  1  2  3  4  5  Kommentar‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Resor             

Konsumtion             

Avfall/återvinning             

Semester             

Mat             

El & Energi             

Vatten             

 
3. Om några ändringar i miljövanor skett: Vad har störst betydelse för att du i framtiden ska 
fortsätta med dina ändrade miljövanor? 

4. Möjlighet att påverka klimat/miljöfrågor i din vardag. 
Hur mycket anser du måste styras utifrån kontra vara frivilligt för att du ska ändra ditt 
beteende så att miljö‐ och klimatpåverkan minskar? 
Så här mycket i % tror jag måste styras utifrån ____________ % 
Så här mycket tror jag kan vara frivilligt _____________% 
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 5. Hur stor vinning uppfattar du att du själv har/får av att ändra ditt miljöbeteende? 
0=ingen alls, 1=liten vinning, 5=mycket stor vinning 
0  1  2  3  4  5 
 
6. Har dina förändringar i miljö‐ och klimatbeteende inspirerat någon annan i din omgivning 
att göra något liknande? 
 
7. Om familj: Vem har tagit mest ansvar för era ”miljövanor” i familjen?  
 
8. Kunskap 
a) Tycker du idag att du är insatt i frågan om klimatförändringen och miljön? 
b) Har du fått några nya källor och/eller kanaler att hämta kunskap och information om klimat‐ 
och miljöfrågor efter din tid i projektet? 
 
9.  Vad tror du idag är det största hotet mot miljön och klimatet? 
 
10.  Du har nu medverkat i detta projekt i ett år.  
a) Vilken nytta tror du att kommunen får av detta? 
b) Har du något tips på hur Ekopiloterna kan leva vidare? 
 
11.  Klimatkontot. 

Resultat i början av projektet:  
Resultat nu:  
Skillnad: +/‐ 
Varför? 
Kommentar? 
Ert mål att minska _____% uppfyllts                 inte uppfyllts 
Kommentar: 

(11.  Om inte framkommit tidigare i intervjun:  
Faktafrågor till hushållet: har ni ändrat något i era vanor kring följande efter att ha deltagit i 
projektet:  
a) Källsorteringen?   
b) Användningen av lågenergilampor?  
c) Har ni A‐klassade vitvaror?  
d) Har ni under projektets tid valt sk grön el hos el‐leverantör?  
e) Färdmedel för de dagliga resorna?  
f) Kan ni tänka er att köpa en miljövänligare bil? ) 
 

ÖVRIGT:  
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Bilaga	9.	Uppmärksamhet	i	media	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Metro – ”Familjen Månsson ett grönt exempel att lära sig av” 23/3/2013 
SR Nyheter P4 Radio Stockholm – ”Miljösatsning i Tyresö och Haninge” 13/4/2013 
Mitt i Haninge -  ”De lär sig bli Ekopiloter” 29/5/2012 
Haninge Idag – ”Piloterna i Vendelsö ska landa klimatsmart”, Haninge Idag nr 2 -2012 
Nyinflyttad i Haninge – ”Ekopiloterna lagar mat för en hållbar värld” Okt 2012 
Mitt i Tyresö – ”De får frukten affären ratat” 27/11/2012 
Mitt i Tyresö – ”Små steg för en bättre miljö” 26/3/2013 
Bilaga Tyresö kommun – ”På väg mot ett bättre klimat” Maj 2012 
Bilaga Tyresö kommun – ”Vi har lärt oss massor” Mars 2013 
Annons SvD om CSR – ”Ekopiloter visar vägen till mer hållbart leverne” Juni 2012 
Annons från Sveriges Ekokommuner – ”Miljöarbete på förskola smittar av sig till föräldrar” Jan 2013 
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