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Sammanfattning 

Den genomsnittliga privata konsumtionen i Sverige är långt ifrån miljömässigt 

hållbar. Studien belyser projektledares strategier i beteendeförändrande projekt 

med inriktning på miljömässigt hållbar konsumtion. Det handlar inte bara om att 

påverka vad vi konsumerar, utan även om att säkerställa hållbara 

konsumtionsnivåer och förändrade beteenden. I genomförda semistrukturerade 

intervjuer berättar projektledare om vikten av flexibilitet och nytänkande för att 

hitta innovativa lösningar som kan få människor att förändra konsumtionsmönster, 

resvanor och attityder. I projekt med hög teknisk komplexitet förespråkas 

kontinuerlig uppföljning och utvärdering för att utröna vilka insatser som är bäst 

lämpade för att nå projektmålen. Effekterna och målen av beteendeförändrande 

projekt är ibland svåra att mäta och den förespråkade flexibiliteten riskerar att 

inskränkas om tidsram och budget är för snäv. Beteendeförändrande projekt bör 

vara lustfyllda och inkludera målgruppens viljor och åsikter för att förmedla känsla 

av självbestämmande. Att fortsätta att påminna om ett önskat beteende och designa 

situationer som gör det lätt för omgivningen att agerar ökar chansen att hållbara 

beteenden fortgår. Att visa upp goda exempel på beteenden som gynnar miljö bidrar 

till att beteendena så sakteliga blir norm och sprids i samhället. Det mest effektiva 

är dock att reglera konsumtionsmönster och resvanor med strängare lagar.  

 

Nyckelord: Förändringsprojekt, nudging, hållbar konsumtion, beteendeförändring, 

utvärdering, uppföljning 
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Abstract 

The average consumption in Sweden is far from environmentally sustainable. This 

study highlights project managers' strategies in behavioral change projects focusing 

on environmentally sustainable consumption. It's not just about influencing what 

we consume, but also regulate consumption levels and changing behaviors. In semi-

structured interviews, project managers highlights the importance of flexibility and 

alteration to find innovative solutions that can make people change their patterns of 

consumption, travel habits and attitudes. In projects with high technical complexity, 

continuous monitoring and evaluation are advocated to determine what actions are 

best suited for reaching the goals of the project. The effects and goals of behavioral 

change projects are sometimes difficult to measure and the advocated flexibility is 

likely to be limited if the time frame and budget are too narrow. The projects should 

be joyful and include the opinions of the target group to convey sense of self-

determination. To continue to remind about a desired behavior and to design 

situations that make it easy for people to act right increases the chance that 

sustainable behaviors will proceed. Demonstrating good examples of behavior that 

benefits the environment help more people to do the same, and can create a norm 

and diffusion in the society. The most effective, however, is to regulate 

consumption patterns and travel habits with stricter laws. 

Key words: change project, nudging, sustainable consumption, behavioral change, 

monitoring, evaluation 
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Förord 

Jag vill tillägna ett stort tack till alla projektledare som ställt upp på intervjuer till 

studien och som så öppen hjärtligt delat med sig av sina erfarenheter. Jag vill även 

tacka Maria Nyquist på Konsumentverket för betydelsefull information och 

tillhandahållande av material, samt guidning i uppstarten av studien.  

Tack till mina fina klasskamrater i handledningsgruppen som bidragit med 

värdefulla råd och en hel del skratt. 

Slutligen ett stort tack till handledarna på magisterprogrammet i Projektledning. 
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1 Inledning 

Begreppet projekt har under de senaste 50 åren flitigt börjat användas för att 

definiera en uppgift av engångskaraktär och arbetsformen har blivit ett etablerat sätt 

att arbeta i de flesta typer av organisationer (Jansson & Ljung, 2004). Olika projekt 

har olika egenheter och skiljer sig bland annat i val av strategi, kravformulering, 

vilka intressenter som har vilket inflytande och vilka risker som kommer att vara 

mest utmärkande. Skillnaderna har en avgörande betydelse för hur projektledningen 

bör utformas (Jansson & Ljung, 2004).   

1.1 Projektarketyp avgör strategi  

I utvecklings- och leveransprojekt lämpar sig de traditionella teknikerna för 

planering, ledning och överlämning då resultateten är konkreta och ofta består av 

en fysisk leverabel. Men alla projekt innehåller inte aktiviteter i en logisk kedja utan 

kan bestå av parallella snarare än sekventiella aktiviteter och strävar exempelvis 

efter att skapa en viss effekt snarare än att tillverka en produkt och då krävs en 

annan typ av ledning (Remington & Pollack, 2007).  

Vissa projekt karaktäriseras av att det är svårt att i förväg veta hur man bäst når 

målet. Kanske arbetar projektet med att ta fram nya och innovativa produkter och 

behöver testa olika vägar innan resultatet blir tillfredställande eller så syftar 

projektet till att förändra en målgrupps beteende och svårigheten ligger i att i förväg 

veta vad som kan tänkas stimulera den önskade förändringen. Projekt av den här 

karaktären innehar en teknisk komplexitet (Remington & Pollack, 2007) som 

betyder att utmaningen i projektet består av att det är svårt att förutsäga huruvida 

insatserna verkligen får den effekt som är avsedd. Vad har man då för strategier för 

att lyckas med tekniskt komplexa projekt? Hur planerar man vilket arbete som ska 

genomföras, hur formulerar man mål, följer upp och utvärderar för att nå avsedda 

mål? Det finns förhållandevis lite forskning kring hur dessa typer av projekt bör 

utformas för att nå önskade resultat (i jämförelse med traditionella 

projektarketypers). 

Enligt Ljung (2011) bör uppföljning i projekt med syfte att skapa effekt ske 

regelbundet och ofta för att kunna mäta och kontrollera vilka effekter som har 

uppnåtts. En mätning eller bedömning av effekterna får avgöra vilka aktiviteter som 
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ska genomföras i fortsättningen, eller ligga till grund för att eventuellt avsluta 

projektet. Det kan tolkas som att det är av stor vikt att anamma ett flexibelt arbetssätt 

där aktiviteter både kan behöva tillkomma och avlägsnas för att nå önskade resultat.  

Andersen (2006) benämner projekt som syftar till förändring som 

förändringsprojekt (change project) eller förnyelseprojekt (renewal project) och 

benämner främst dessa som interna förändringsprojekt, men det tycks finnas stora 

likheter även i externa projekt. WBS (Work Breakdown Structure) är ett välkänt 

och ofta använt verktyg i projektledning. Men i förnyelseprojekt är det viktigare att 

bryta ner projektets uppdrag för att få en klar och tydlig bild av vad projektet ämnar 

göra. Tekniker som Mission Breakdown Structure är således mer passande. I 

förnyelseprojekt behövs en planeringsmetod där information om aktuella aktiviteter 

förvärvas successivt under genomförandet av projektet. Andersen (2006) föreslår 

en nivåbaserad strategisk, taktisk och operativ planering. Eftersom det inte är 

möjligt att veta vilka aktiviteter som måste genomföras i uppstarten av projektet så 

kan den taktiska planen inte uttryckas som en sekvens av aktiviteter. I stället bör 

den taktiska planen bestå av en milstolpeplan, det vill säga, en plan som består av 

viktiga milstolpar i projektet. En milstolpe är en checkpoint i projektet som 

indikerar att projektet är på rätt väg. Det är en beskrivning av vart projektet bör vara 

på ett visst stadium och beskriver vad projektet ska uppnå, men inte hur man ska 

uppnå det.  

 

Andersen sätt att resonera kring förändringsprojekt har likheter med det Agila 

arbetssättet som återfinns inom projektledning. I Agil projektledning överges också 

ambitionen att kunna fastställa (låsa) kravspecifikationen och planera hela projektet 

innan realiseringen påbörjas. Agil betyder smidig och huvudprincipen i agil 

projektledning handlar om flexibilitet och en strävan att hela tiden förbättra sitt 

projektarbete. Arbetet sker i korta cykler, enligt den så kallade timeboxing-

principen, där tidsramen i varje steg av projektet står fast. Projektgruppen arbetar i 

korta etapper, med stopp för att visa upp projektresultat och reflektera kring 

möjligheter till förbättring och gör under tidsperioden det bästa av situationen.  Det 

innebär bland annat att agila projekt levererar nytta ofta och återkommande och inte 

bara i slutet som ofta är fallet i traditionella projekt (Gustavsson, 2013).  
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1.2 Beteendeförändrande insatser 

Förutom strategier kring hur projekten bör utformas och ledas måste projekt som 

ämnar förändra beteenden undersöka vilka möjligheter de har att påverka den 

tilltänka målgruppen. Föreliggande studie kommer att fokusera på projekt som 

syftar till att stimulera hållbar konsumtion och uppmuntra till miljömässigt hållbara 

val. Hållbar konsumtion handlar om vår livsstil, vårt köpbeteende, våra 

valmöjligheter och hur vi använder och gör oss av med varor (Naturvårdsverket, 

2014). Den genomsnittliga privata konsumtionen i Sverige är långt ifrån 

miljömässigt hållbar. För att miljö- och hälsopåverkan ska minska till hållbara 

nivåer behöver vår livsstil och våra konsumtionsmönster förändras (ibid). 

Aktualiteten i miljö och hållbarhetsfrågor samt ökningen av projekt inom detta 

område motiverar genomförandet av denna studie. Projekt som omnämns i den här 

studien och som syftar till att förändra beteenden kommer att benämnas som 

beteendeförändrande projekt.  

Det finns flera forskare som intresserat sig för hur man får människor att konsumera 

på ett mer hållbart sätt, välja resurssnåla produkter, köpa begagnat, att reparera eller 

att utnyttja tjänster och samägande istället för att köpa nytt. Ett generellt ramverk, 

CBSM (community-based social marketing), för arbete med miljörelaterade 

beteendeförändringar har presenterats av Steg & Vlek (2009). Ramverket är 

uppdelat i fyra steg och syftet med steg ett är att hitta vilket eller vilka beteenden 

som är i fokus. Här analyseras om ett beteende har negativ påverkan på miljön, om 

en förändring av beteendet är genomförbar, och om en förändring av beteendet kan 

förväntas bli accepterat. I steg två gäller det att förstå vilka faktorer som främjar 

och vilka faktorer som hämmar det önskvärda beteendet. Här bör såväl yttre 

faktorer som individuella drivkrafter och vanebeteenden inkluderas. I steg tre riktas 

insatser mot de relevanta faktorer som ligger bakom det oönskade beteendet. Det 

fjärde steget i ramverket utgörs av en systematisk utvärdering av insatsens 

konsekvenser (Steg & Vlek, 2009). 

 

Ett kompletterande ramverk för beteendeförändring har presenterats av McKenzie-

Mohr och Schultz (2014). Detta ramverk har stora likheter med det ovan beskrivna 

men med tillägget att utvärderingen bör ske i flera steg med förslagsvis pilottester 
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av de valda beteendeinsatserna som utvärderas innan projektet genomförs och 

utvärderas i stor skala (McKenzie-Mohr & Schultz, 2014). 

Ett begrepp och metod som idag ofta används i beteendeförändrande projekt är 

nudging. Termen nudging myntades av Thaler och Sunstein (2008) och innebär att 

situationer designas så att individen uppmuntras att välja ett för individen och/eller 

för samhället fördelaktigt alternativ. Nudging som metod handlar om att påverka 

folks beteende i en önskvärd riktning utan att begränsa deras handlingsfrihet, 

använda ekonomiska incitament eller förbud. Företag har en lång tradition av att 

tillämpa olika strategier som liknar nudging för att forma inköpsmönster och nivåer. 

Företag kan ses som pionjärer när det kommer till att använda insikter från 

forskning om konsumentbeteende samt sensoriska metoder och 

neuromarknadsföring för att utveckla marknadsföringskampanjer och 

kommunikationsstrategier i affärer för att på ett effektivt sätt forma köpbeteenden. 

Trots att nudging och marknadsföring kan tyckas ha mycket gemensamt och att de 

två strategierna är samma sak finns en viktig skillnad. Nudging avser hjälpa 

människor att göra val som är fördelaktiga för dem och samhället medan 

marknadsföring syftar till att locka till val som innebär fördelar för företagen. Detta 

innebär dock inte att det inte finns win-win lösningar där både konsumenter och 

företag gynnas. De fyra verktyg som utgör nudging handlar om att: 1) förenkla och 

bättre rama in information, 2) förändra den fysiska miljön, 3) välja 

standardalternativ, och 4) dra nytta av sociala normer (Mont, et al. 2014).  

 

Allt ifrån miljöorganisationer till hälsofrämjande verksamheter har använt sig av 

nudging i arbetet att försöka påverka sin omgivning (Lehner et al. 2016). Till 

exempel så har Konsumentverket låtit göra en inventering av beteendeförändrande 

projekt som syftar till hållbar konsumtion, där nugding ofta använts, som 

genomförts i Sverige och internationellt av främst näringsliv, organisationer och 

offentlig sektor. Inventeringen har sammanställts till en rapport som avser 

undersöka hur projekt, som syftar till att påverka konsumenter att handla mer 

miljömässigt hållbart, blir framgångsrika och rapporten kommer att vara en del av 

det digitala Forum miljösmart, som just nu växer fram på Konsumentverkets 

hemsida. Forumet skapas på uppdrag av regeringen som gett Konsumentverket i 

uppdrag att verka för en mer miljösmart konsumtion (Regeringskansliet, 2016).  
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Genom att undersöka, via semistrukturerade intervjuer, vad projektledare inom 

beteendeförändrande projekt har för strategier och hur de till exempel arbetar med 

uppföljningar under projektets gång hoppas föreliggande studie kunna bidra till 

ytterligare kunskap kring hur projektledare tar sig an projekt med hög teknisk 

komplexitet. Fokus ligger följaktligen på beteendeförändrande projekt som 

använder nudging eller liknande aktiviteter för att åstadkomma viss effekt.  

Studiens resultat kan möjligtvis betraktas som ett bidrag till Konsumentverkets 

forum då studien uteslutande kommer att fokusera på projektledare som driver 

projekt inom hållbar konsumtion. Goda strategier och lyckade uppföljningsverktyg 

som existerar inom de granskade projekten kan vara värdefulla råd riktade till 

yrkesverksamma i andra beteendeförändrande projekt.   

 

1.3 Syfte 

Föreliggande studie syftar till att ge ytterligare kunskap kring hur projektledare 

inom beteendeförändrande projekt, där den tekniska komplexiteten är hög, arbetar 

för att uppnå avsedda mål.   

1.4 Frågeställning 

Vilka strategier använder projektledare inom beteendeförändrande projekt för att 

nå avsedda mål? 
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2 Metod 

I följande avsnitt redogörs och diskuteras den metod som har använts i uppsatsen. 

Tillvägagångssättet i insamlingen och bearbetning av data problematiseras. 

2.1 Datainsamlingsmetod och bearbetning  

Studien avser att fånga upp projektledares beskrivningar av hur de arbetar i 

beteendeförändrande projekt och ta del av deras personliga upplevelser genom att 

låta dem berätta på ett utförligt sätt, således lämpar sig en kvalitativ datainsamling 

väl. Insamlandet av data har skett genom semistrukturerade intervjuer, där ett 

flexibelt förhållningssätt till intervjupersonens val av inriktning utefter 

frågeställning och ämne kunde tillämpas. Studiens fokus ligger på förståelse av 

individens egen tolkning av den sociala verklighet och miljö där hon eller han 

befinner sig, vilket lyfts fram genom semistrukturerade intervjuer (Bryman, 2011). 

Flexibiliteten skapas av att svarsalternativen inte är fasta och att de bestäms av 

intervjupersonerna. En intervjupersons framställning om sina tankar eller om en 

händelse är ofta mycket mer informativ än svaren på en enkätundersökning (Hjerm, 

Lindgren & Nilsson, 2014). Som vägledning för intervjuerna formulerades 

frågeställningar i en intervjuguide (bilaga 1). Frågorna lämnade utrymme till 

följdfrågor och respondenternas val av inriktning.  

Intervjuerna spelades in för att möjliggöra transkribering och senare kodning, 

tematisering och summering enligt Miles och Hubermans modell (1994).       

Analysen började med två rundor av öppen kodning av det utskrivna 

intervjumaterialet där andemeningen i intervjupersonernas utsagor skrevs ned i 

några få ord i marginalen. Efter den första kodningsnivån var det möjligt att utskilja 

framväxande mönster som låg till grund för de teman jag skapade. Vissa koder kom 

till exempelvis att handla om omvärldsbevakning och målgruppsorientering och 

hamnade således under kategorin förberedelser.  

Eftersom respondenterna arbetar spritt över hela Sverige har intervjuerna 

genomförts via digitala kommunikationsmedel så som Skype och via telefon. 

Intervjuerna varade i snitt 35 minuter.  
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Kritik mot kvalitativa metoder och intervju som metod förekommer, vilket har 

beaktats inför denna studie. Bryman (2011) beskriver exempelvis att vissa 

kvantitativa forskare anser att kvalitativa studier präglas av forskarnas uppfattning 

om vad som är relevant, och att förhållandet mellan undersökningspersoner och 

forskare påverkar studien. Bryman (2011) hävdar vidare att kvalitativa studier inte 

går att replikera på samma vis som kvantitativa undersökningar, och att det är svårt 

att generalisera kvalitativa studier utöver den specifika undersökningssituationen. 

Kritiken mot kvalitativa studier har vägts gentemot fördelarna med den samma. 

Detta har i slutändan resulterat i valet av kvalitativ metod då denna passar bättre 

avseende studiens syfte, där individens perspektiv står i fokus snarare än 

generaliserbar data. 

2.2 Urval 

En målstyrd urvalsstrategi har använts då respondenternas specifika erfarenheter 

och bakgrund var direkt relevanta för undersökningens tema och för att kunna 

besvara forskningsfrågan (Bryman, 2011; Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014). 

Inklusionskriterierna för studien var att alla de tio intervjupersonerna skulle vara 

projektledare och de valdes utefter vilka projekt de medverkat i, det vill säga de ska 

vara eller ha varit verksamma inom ett projekt med syfte att påverka en målgrupps 

beteende. Projekten ska ha haft en tydlig agenda att verka för miljömässigt hållbar 

konsumtion inom olika områden så som textil, mat, transport och boende. För att 

säkerställa att dessa inklusionskriterier uppfylldes lokaliserades vissa 

intervjupersoner utifrån en lista sammanställd av Svenska Miljöinstitutet som gjort 

en inventering av beteendeförändrande projekt genomförda av näringsliv, 

organisationer, och offentlig sektor i Sverige och internationellt. Inventeringen 

fokuserar främst på beteendeinsatser inriktade mot miljömässig hållbar 

konsumtion, men även i viss mån miljörelaterad hälsa och välbefinnande vilket 

bidragit till att sådana initiativ sållats bort. Likaså har en avgränsning gjort där 

enbart svenska projekt har granskats. Övriga respondenter har kontaktats utifrån att 

de är en del av Klimatklivet på Naturvårdsverket, vilket innebär att de erhållit 

investeringsstöd för sina projekt som avser minska utsläpp av koldioxid och andra 

gaser som påverkar klimatet negativt (Naturvårdsverket, 2018). Några 

projektledare har kontaktats eftersom de arbetar i projekt som tillhandahållit 

finansiering av Tillväxtverket där fokus har varit att stärka handel och företag 
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samtidigt som innovativa koldioxidsnåla tjänster tagits fram. Samtliga respondenter 

kontaktades via mejl och efter att kontakt upprättats bokades tid för intervju. Antalet 

intervjuer, tio stycken, ansågs lämplig för den tid som erhållits för att genomföra 

studien.  

2.3 Tillförlitlighet 

Många kvalitativa forskare har diskuterat huruvida begreppen reliabilitet och 

validitet är relevanta i kvalitativa studier (Bryman, 2011). Istället föreslår Guba och 

Lincoln (1994) två grundläggande kriterier för att bedöma kvaliteten i kvalitativa 

studier, nämligen tillförlitlighet och äkthet vilket är aktuellt i föreliggande studie. 

Detta för att reliabilitets- och validitetskriterierna förutsätter att det går att komma 

fram till en absolut sanning av den sociala verkligheten. Det kan finnas många olika 

beskrivningar av en social verklighet och när allt kommer omkring är det 

trovärdigheten i den beskrivning som en forskare kommer fram till som avgör hur 

pass acceptabel den är i andra människors ögon (ibid). För att skapa en trovärdighet 

i studien har forskningen utförts i enighet med de regler som finns om att rapportera 

resultaten till de personer som är en del av den sociala verklighet som studeras så 

att dessa kan bekräfta att informationen stämmer. Den färdiga uppsatsen kommer 

således att mejlas till samtliga respondenter.  Intervjuguiden har granskats innan 

intervjuerna genomfördes för att säkerställa att frågorna är relevanta och passande 

för att samla in den information som kan besvara studiens syfte.  

Studien har genomgående följt de etiska principer som gäller för 

forskningssammanhang. De fyra kategorierna har alla inkluderats i de etiska 

övervägandena; Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Detta genom att respondenterna har blivit 

informerade om studiens syfte och med den vetskapen sedan kunnat avgöra 

huruvida de är intresserade av att medverka i studien eller inte. Respondenterna kan 

inte identifieras utifrån den beskrivning som återfinns i studien, det inspelade 

materialet samt transkriberingar raderas efter att studien är klar.  

2.4 Begränsningar  

Studiens begränsningar innefattar främst det låga antalet respondenter, tio personer. 

Fler genomförda intervjuer hade möjligen fångat upp ytterligare strategier som 

projektledare inom beteendeförändrande projekt uttrycker är viktiga för deras 
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arbete att nå projektmålen. Vidare har en diskussion förts huruvida metoden att 

genomföra intervjuerna via telefon och Skype kan ha påverkat respondenternas 

utsagor. Upplevelsen är att oavsett om intervjuerna genomfördes via Skype, som 

möjliggör att man kan se varandras mimik och gestikuleringar under samtalet, eller 

om intervjun genomfördes via telefon så gavs samma mängd data och djupgående 

svar. Intervjuer genomförda med Skype eller telefon anses ge samma typ av data 

som intervjuer genomförda vid fysiska möten och kan därför betraktas användbara 

i kvalitativ forskning (Sturges, J.E. & K.J. Hanrahan, 2004).  
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3 Resultat 

Nedan redovisas insamlad data från intervjuerna. Den tematiska analysen 

genererade fyra teman innehållande strategier som var gemensamma för 

respondenternas i deras arbete i beteendeförändrande projekt. Dessa var: 

förberedelse, samarbete, flexibilitet och långsiktighet. Temana följer en 

kronologisk ordning, där strategier från projektets början, genomförande och avslut 

presenteras.  

3.1 Förberedelse – vad är det vi ska göra? 

Temat förberedelse behandlar de strategier som projektledare nämner som viktiga 

steg innan själva projektet startar. Att erhålla kunskap kring hur liknande projekt 

genomförts, skapa kontakter och förståelse för målgruppen samt granska den 

kontext som projektet ska äga rum i är de första stegen för att sedan ha möjlighet 

att börja planera och anpassa projektets insatser.  

3.1.1 Omvärldsbevakning 

I uppstarten av ett projekt nämner många av projektledarna vikten av att samla 

information kring hur liknande projekt har utförts. Det kan dels handla om liknande 

projekt inom den egna organisationen eller att man hämtar information och 

inspiration från liknande projekt som genomförts någon annanstans i Sverige eller 

utomlands. Det är svårt att veta hur projektet bör utformas men sannolikheten för 

att man gör rätt saker ökar om man kan se att det fallit i god jord någon annanstans, 

men det betyder inte automatiskt att det kommer att fungera i den kontext som 

projektet planerar att verka i. ”Vi har ju snott idén från andra tidigare cykelbibliotek 

men så får vi ju omarbeta det så att det fungerar för vår stad eller för vår 

organisation”, berättar till exempel en av projektledarna.  

Flera projektledare förklarar att idén till projekten ofta föds i samband med att andra 

saker ska till att hända i den staden man verkar. En av projektledarna beskrev till 

exempel att de var medvetna om att en större byggnation skulle ske i de centrala 

delarna av staden och att framkomligheten med bil skulle minska. Det var således 

fördelaktigt för alla parter om invånarna skulle använda cykel eller nyttja 

kollektivtrafiken som färdmedel. Själva ombyggnationen skulle ta två år och 

innefatta en breddning av cykelvägar samt tillägg av bussfiler och projektets tanke 

var att främja hållbart resande redan under byggtiden. ”[…] Det är ju lite stökigt 
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med en massa byggkranar och avstängningar och då börjar folk ställa sig frågan; 

Hur ska jag ta mig till jobbet? Hur ska jag ta mig till skolan? Och i och med att 

man börjar ställa sig den frågan och reflektera över hur man brukar resa så är det 

läge att gå ut och presentera alternativ”.  

 En annan projektledare pratar också om fördelen med att genomföra projekt när en 

annan förändring sker, i det här fallet när nya bostadsområden ska byggas som är 

belägna i mindre städer men med pendlingsavstånd till en storstad.   

[…] För det är när folk flyttar som man kanske ändrar resvanor lättare. Flytta till 

nytt område, få information om vad som finns. Och i det här fallet så var 

byggföretagen med och de var väldigt intresserade av att minska antalet 

parkeringsplatser för det kostar väldigt mycket för en byggherre att göra 

parkeringsplatser så det fanns ett ekonomiskt intresse från deras sida att istället 

erbjuda rese och transportcenter. 

Omvärldsbevakningen handlar alltså om att upptäcka förändringsfönster och se 

vilka möjligheter ett beteendeförändrande projekt kan tänkas ha.  

3.1.2 Målgruppsinventering  

Vidare är det viktigt att skaffa sig en god kunskap och förståelse för den målgrupp 

projektet planerar att vända sig till. Det vanligaste sättet att gå till väga tycks vara 

att genomföra enkäter som ämnar ta reda på hur mycket målgruppen känner till om 

ett visst område samt kartlägga deras vanor och attityder. I ett projekt som hade 

insatser med avsikt att öka hållbart resande berättar projektledaren att de skickade 

ut omfattande enkäter till alla arbetsplatser som skulle delta i projektet där de 

anställda fick svara på frågor kring deras resvanor, attityder, var de bodde och hur 

de vanligtvis reser inom tjänsten. ”Det är en jättebra grund så att vi kan skapa en 

behovsanalys. Senare när vi har en workshop ställer vi frågor så som; Vilka mål 

vill ni sätta upp? Vilka möjligheter har ni att arbeta med den här frågan?” 

Att bjuda in invånare till olika typer av workshop verkar vara svårt och en 

projektledare nämner att det nog hade varit lättare att uppsöka folk på plats, ”[…] 

låt säga någon lokal idrottsförening eller naturskyddsföreningens möte eller något 

sådant, så att det blev i deras egen miljö och sammanhang”. En projektledare 

berättar att de använt sig av paneler för att fånga upp invånares åsikter. I en stad 

som projektet verkar fanns en medborgarpanel som åtagit sig att tycka till i olika 

frågor och som kan berätta vad invånarna i kommunen vill. ”Sådana paneler är 

mumma! Det skulle vi ha hakat på tidigare tycker jag genom hela projektet”. 
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Projektledaren beskriver att man i projekt ofta är intresserade av att involvera 

invånare men att det kan vara svårt att nå ut.  

Man vill gärna kommunicera med invånare, men hur når man dem och hur får 

man tag i den här datan så att det blir representativt och inte bara en viss liten 

grupps åsikter eller så, det kräver liksom att man tänker till och prövar nya olika 

vägar för det finns liksom ingen standardlösning på det här tror jag.  

 

Ett annat projekt gjorde djupintervjuer med flertalet testpersoner där de följde några 

representanter för målgruppen en hel vecka i vardagen för att kunna kartlägga 

hinder och möjligheter i det vardagliga resandet. Genom att identifiera vilka hinder 

som finns samt vad som skulle motivera människor att agera annorlunda gör att 

man kan skapa effektiva beteendeförändringsstrategier. 

3.1.3 Planera och anpassa projektets insatser  

Efter att information av det här slaget samlats in kan planeringen av aktiviteter 

påbörjas. Många av projektledarna berättar att vissa av de tankar man inledningsvis 

hade för projektet kanske måste ändras eller helt läggas åt sidan efter att 

behovsanalysen är klar. ”Det är ju jättedumt att satsa på miljö med massa 

cykelkampanjer när redan i princip alla som kan cykla till jobbet redan gör det, då 

behöver man göra något annat”.  

Förutom att den här typen av information ligger till grund för utformandet av 

aktiviteter fungerar den ofta i ett senare skede som ett utvärderingsverktyg eftersom 

en likadan enkätundersökning i projektets slut som inledningsvis gjordes kan ge 

svar på om kunskap, vanor och attityder har förändrats. Flera av projektledarna 

understryker vikten av att fånga upp målgruppens intressen för att på ett så effektivt 

sätt som möjligt rama in budskap som tilltalar. En projektledare som driver ett 

cykelbibliotek beskriver planerna om att eventuellt i framtiden förflytta uthyrningen 

av cyklar från centrum och göra det som en mobil verksamhet som kan förläggas i 

olika bostadsområden i staden. I nuläget har informationen om projektet endast 

marknadsförts via sociala medier, men för att nå olika bostadsområden behöver 

kommunikationen förfinas och informationen anpassas. Projektledaren ger exempel 

på hur budskapet kan ramas in på olika sätt i olika områden. Till exempel så kanske 

socioekonomiskt starka områden med en eller flera bilar per hushåll sporras mer av 

budskap som att träna inför Vätternrundan genom att cykla mer eller gillar tanken 
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av att vara en miljöhjälte för sina barn medan de områden som ofta saknar bil i 

hushållet skulle prova el eller last-cykel med motiveringen att det ökar deras 

mobilitet, att det är ett enklare sätt att handla och hämta barnen på dagis samt är 

billigare än bilen. Likadant ökar chanserna om man som i det här fallet får testa på 

en aktivitet. Flera projektledare menar att just chansen att få testa en ny produkt, ny 

mat eller ett nytt sätt att göra vissa saker kan bidra till en beteendeförändring. 

3.2 Flexibilitet – projekt i ständig förändring 

Trots ett bra förberedelsearbete är det inom beteendeförändrande projekt svårt att 

veta vilka insatser som kommer att generera önskad effekt. Det är därför viktigt att 

det finns möjlighet att förändra insatser under projektets gång. Följande tema 

beskriver projektens målformulering samt flexibla arbete för att nå dit, men också 

konsekvenserna då det flexibla arbetssättet hämmas.    

3.2.1 Att mäta och uppnå målen   

Målformuleringen av projekten var det flera av projektledarna som inte kunde 

återge på rak arm. Vissa hade konkreta mätbara mål där till exempel viss andel 

procent matsvinn skulle minska eller energiförbrukning i hemmen skulle reduceras. 

De flesta projekt strävade efter ett större mål eller nytta som var övergripande och 

arbetade sedan med specifika insatser som skulle generera effekter och vara 

mätbara. I de större och mer omfattande projekten nämnde flera projektledare 

svårigheter med att få alla delar att hänga samman. Projektledare som leder dessa 

stora projekt har alla hjälp av externa konsulter som besitter kunskap i utvärdering 

och uppföljning. En projektledare berättar att de arbetar efter Programteori, ett 

verktyg som under de senaste årtiondena kommit att användas av en allt bredare 

krets inom utvärderingen. En programteori innehåller en explicit teori eller modell 

över hur programmet, eller projektet, ger upphov till de tänkta eller observerade 

resultaten (Anderson, 2009).  

”Vi har, låt säga, femtio aktiviteter i liten och stor skala och varje sådan aktivitet 

ska hänga ihop med en nytta för projektet eller hänga ihop med ett mål som vi har 

i projektet och bidra till en långsiktig nytta till projektet så att det finns en röd tråd 

hela vägen”, berättar projektledaren. Hen fortsätter med att säga att ”så var det inte 

i början ska jag villigt erkänna[…] men det blir ju lite skillnad när man tar in ett 

proffs som kommer utifrån”. Att ta in en extern konsult medger flera projektledare 
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har varit nyttigt och minskat risken för att man genomför insatser som man sedan 

inte kan utvärdera eller som inte leder till någon av effekterna som beskrivits i 

slutändan. Men med det sagt är det vissa gånger också svårt att veta huruvida 

insatserna har effekt, speciellt i de fall då en mätning tycks svår att göra. Som i 

exemplet med cykelbiblioteket så genomfördes enkäter med alla som utnyttjat 

tjänsten för att ta reda på om de hade för avsikt att efter att de lånat nu köpa en el 

eller pack-cykel. Men någon mätning kring ifall försäljningen av dessa cyklar ökat 

genomförs inte. Projektledaren i det projektet säger att en sådan mätning är svår att 

göra då försäljningen av el-cyklar ökar så stort ändå bland annat på grund av det 

nya bidraget man nu kan få. ”Det blir således svårt att härleda, det vill säga svårt 

att veta om det är på grund av projektets insatser eller någonting annat”.  

3.2.2 Att förändra projektet och testa nya vägar   

De flesta av projektledarna betonar vikten av att ge sig själva utrymme för 

förändring under projektets gång. De projekt som karaktäriseras av innovativa 

inslag och som inte haft tidigare projekt att snegla på för att finna vägledning verkar 

ha varit de som behövt förändra aktiviteter eller avsluta insatser i störst 

utsträckning. En projektledare som arbetade med hållbara handelsresor beskriver 

hur deras idé med att låta de resenärer som rest till ett visst handelsområde med 

kollektivtrafik skulle belönas med speciella erbjudanden eller rabatter från 

butikerna i utbyte mot att de visade upp sina bussbiljetter. Men problem uppstod 

när de som reste med månadskort eller andra typer av pendlarkort inte kunde styrka 

att de rest just denna dag. En fysisk pappersbiljett som kan lämnas till butiken är 

inte speciellt vanlig idag. I detta fall fattades den tekniska lösning som behövdes 

för att insatsen skulle lyckas och projektet fick tänka om och istället skapa en 

applikation till mobiltelefoner som byggde på ungefär samma koncept, att om man 

cyklade till vissa butiker så erhöll man rabattkoder eller diverse erbjudande, vilket 

visade sig fungera bättre.  

 

Interaktionen med den tilltänkta målgruppen kan också behöva förändras och den 

ursprungliga planen överges. En projektledare berättar om hur de försökte nå ut till 

invånarna i ett bostadsområde där projektet gick ut på att sänka energiförbrukningen 

genom att erbjuda energirådgivning i hemmet. Men de upptäckte snart att energi är 

ganska ointressant eller som projektledaren uttryckte det ”det är supertråkigt” så 
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utmaningen för projektet blev att genom att diskutera andra teman försöka närma 

sig det huvudsakliga området. Målgruppen var helt enkelt inte intresserade av att 

diskutera energiförbrukning och verkade ha svårt att förstå vad energirådgivning i 

hemmet innebar. När projektet istället anordnade kurser och studiecirklar kring hur 

man lagar klimatsmart mat då kunde de prata om samma saker som de velat göra i 

energirådgivningen men nu i en ny form. ”Det blev en annan ingång och då kunde 

man prata om de här sakerna på ett intressant sätt”.  Det här exemplet illustrerar 

vikten av att kunna planera om sina insatser och anpassa dem efter kontexten. 

 

Flera respondenter uttryckte att målplanen för deras projekt inte var helt fastställd i 

uppstarten av projektet. De övergripande målen var klara, ofta för att man hade 

utomstående finansiärer som krävde det men en detaljplanering saknades ofta.  

En projektledare uttryckte det som att ”Vi utgick inte från en fast projektplan, det 

stod bara att vi skulle göra det men inte vad vi skulle göra, vadet var upp till dem 

som deltog”. En annan projektledare uttrycker att ”Man måste testa sig fram, det 

var det vi gjorde, vi testade en gång och justerade det som behövdes […] Man måste 

vara flexibel och vara väldigt lyhörd för åt vilket håll det barkar för att sedan kunna 

styra om när det behövs”.   

En annan projektledare som arbetar i ett innovationsprojekt berättar att de till 

sommaren ska ha tagit fram fem stycken nya koldioxidsnåla tjänster för handeln 

som man ska kunna visa upp. Det bestämda datumet i början av sommaren blir 

således en milstolpe att förhålla sig till. Projektet vet vad som förväntas av dem vid 

ett specifikt tillfälle och har vissa krav att förhålla sig till men vet inte hur de 

tekniska lösningarna kommer att utformas eller hur slutresultatet faktiskt kommer 

att se ut. Strategin blir således att ha täta uppföljningar för att säkerställa att progress 

sker.  

Flera av projektledarna berättar att de har fått uppstartspengar eller tidsbunden 

finansiering av en extern finansiär som många gånger inskränker utrymmet att 

förändra projektets aktiviteter under tidens gång. I projekt som har många olika 

projekpartners tycks utrymmet för flexibilitet minska eftersom behovet av 

samarbete och hänsyn till andra involverade parter är styrande. En projektledare 

beskriver ett samarbete tillsammans med flera byggherrar där byggnationen blev 
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försenad, vilket bidrog till att de nya transportcenter som skulle prövas och 

utvärderas inte hann testats så länge som man hade önskat. Det innebar att några 

justeringar i resetjänsterna inte var möjlig på grund av den begränsade tidsfristen. 

En lösning som projektledaren i det här fallet nämnde var att finansiären skulle ha 

kunnat erbjuda en mer flexibel tidsplan för projektet som tog hänsyn till oförutsedda 

förseningar. Så trots att det finns fördelar med att samverka olika parter emellan 

och utnyttja förändringsfönster, som i det här fallet när människor flyttar in i ett nytt 

bostadsområde och bör vara mer benägna att ändra sina resvanor, så blir projekten 

inte optimala om allt inte klaffar. 

Flertalet projektledare uttrycker hur viktigt det är att de planerade 

påverkansinsatserna ibland får gå fel och inte alls fungera som det var tänkt och 

poängterar att det är också ett projektresultat att ta med sig för framtiden. En 

projektledare uttrycker, ”Man måste ge sig själv spelrum för att prova och även 

misslyckas tror jag… för alltså lyckas man med alla sådana här projekt så har man 

troligtvis inte vågat prova så mycket nytt tänker jag”.  

De är alla medvetna om att den här typen av projekt, beteendeförändrande projekt, 

är av den karaktären att det krävs ett flexibelt arbetssätt som förutsätter att 

förändringar sker längst vägen. Projektledarna är även överens om att det är till stor 

hjälp att återupprepa beprövade beteendeinsatser men det tycks också finnas en risk 

att mindre lyckade insatser lever kvar utan att effekten är påvisad. Vissa saker känns 

helt enkelt bra och borde fungera menar en projektledare men säger också att det är 

viktigt att trots att man lagt ner tid och planering och brinner för en insats så kanske 

den måste plockas bort om man inte kan se positiva effekter av den. En 

projektledare ger som exempel att det varit populärt att bjuda på kollektivtrafikkort 

i en månad men att det kanske inte får folk att ändra resvanor. ”Man kanske reser 

kollektivt några dagar i veckan i den månaden och sen går man tillbaka till att åka 

bil, ja men är det så då ska vi inte lägga pengar på den typen av kampanjer för det 

fungerar inte”. Får man tillbaka svar på en enkät med synpunkter från ett 

evenemang eller kampanj och korrigerar och förändrar konceptet efter konstens alla 

regler och det fortfarande inte går hem så måste man inse att det inte är någonting 

som man ska arbeta vidare med.  
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”Mycket bättre att ändra eller till och med avsluta projekt om man inte upplever 

att de tillför den nytta som var tänkt. Projekt ska inte finnas bara för att finnas, det 

måste redovisa resultat.” 

3.3 Vikten av samarbete och kommunikation  

För att beteendeförändrande projekt ska vara framgångsrika krävs ett gott 

samarbete på många plan; mellan projektgrupp och målgrupp, inom målgruppen, 

mellan olika aktörer i samhället, samt inom den egna projektgruppen. Att skapa en 

känsla av delaktighet och bilda en vi-känsla frambringar en engagerad målgrupp.   

3.3.1 Samarbete och dialog med och inom målgruppen 

Närvaro och samverkan med de som ska ingå i projektet verkar vara lyckade 

strategier för att få en engagerad målgrupp och nå goda resultat. Speciellt i de 

mindre projekten där fysisk interaktion faktiskt är möjlig pekar många projektledare 

ut att träffa målgruppen som en viktig del av arbetet. ”Man kan inte tro att man kan 

sitta på ett huvudkontor inne i stan och försöka bedriva ett sånt här projekt. Man 

måste vara lokalt närvarande vilket innebär att man får ha någon typ av 

områdeskontor eller projektkontor[…]”, berättar en projektledare som arbetade 

med hållbarhetsfrågor i ett bostadsområde. 

Att själv visa det engagemang som man önskar att målgruppen ska känna verkar 

också vara viktigt. ” […] man måste själv ha ett engagemang, annars tror jag att 

det är svårt att vara projektledare, i alla fall inom det här området. […] Man måste 

ha ett driv, tappar man det så tappar man mycket”.  

 En annan projektledare som arbetar med femton arbetsplatser säger att just avsätta 

tid till interaktion, vara fysiskt på plats och pusha på är avgörande för att väcka 

motivation och engagemang. Femton arbetsplatser är lite i överkant och hen 

uttrycker att det är svårt att hinna med och arbetet blir på grund av tidsbrist inte som 

önskat. ”Det tar ju väldigt mycket tid att ändra folks vanor och beteenden, det är 

ju bara att titta på mig själv så vet jag att det tar tid!”. På de arbetsplatser där det 

fungerat bäst har man haft hög närvaro och arbetsplatsen har avsatt en liten 

arbetsgrupp som ansvarar för hållbarhetsfrågorna. Att integrera projektet i det 

dagliga arbetet och låta en grupp arbeta med det kontinuerligt skapar rutiner och 

möjliggör långsiktig förändring. Förutom att en utsedd arbetsgrupp är att förespråka 

understryks vikten av att högsta ledningen eller ansvarig chef inkluderas i arbetet.  
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Ofta får vi när vi kontaktar företag prata med en miljösamordnare för att det är 

dem som ansvarar för hållbart resande. Men egentligen har det ju med 

sjukskrivningar att göra, färre sjukdagar och kompetensförhöjning och då är det 

ju en chef som man ska prat med eller HR eller VD som ansvarar för dem frågorna, 

det är ju ingen miljösamordnare.  

Det gäller således att hitta rätt person att prata och samarbeta med och ibland kan 

man för att åstadkomma ett samarbete behöva presentera den större nyttan, i det här 

fallet blir det att presentera fler fördelar än att bara minska koldioxidutsläppen.  

Liknande berättar en annan projektledare ”Vi märker att så fort vi har 

förvaltningschefen bakom oss så blir det ett starkt tryck på rektorerna att verkligen 

komma in med det material som vi behöver […] det är jätteviktigt att hela ledningen 

är med”.  

Att kommunicera med målgruppen innebär inte bara att man får en större kännedom 

om vad målgruppen tycker om projektet utan signalerar också att dem är viktiga 

och att deras åsikter tas på allvar. Även om ett starkt stöd från ledningen är av vikt 

så måste deltagarna också uppleva deltagandet som lustfyllt och uppfatta att de har 

någon att säga till om. Det är viktigt att beteendeförändrande projekt lämnar 

utrymme för självbestämmande och som en projektledare uttryckte det ”inte ha ett 

top-down perspektiv utan bottom-up” för att saker inte ska kännas påtvingade. Att 

ta till vara på idéer från målgruppen kan bidra till att projektet berikas och saker 

som inte projektgruppen har tänkt på komma fram. 

I ett projekt som bedrevs i ca 20 skolor berättar projektledaren om hur betydelsefullt 

det var att få med sig personalen på skolan, allt ifrån högsta ledningen, pedagogerna 

till bespisningspersonalen på tåget för att få ett fruktbart projekt. Fortbildning och 

kompetenshöjande insatser var något som man ofta saknade i skolorna och i 

projektet målades således temadagar och temaveckor kring klimat upp som en del 

kompetenshöjande insatser för att personalen skulle se relevansen. Att fånga upp 

personalens egna idéer blev också nyckel till framgång. ”[…] generellt sätt så är 

det en ganska stor yrkesstolthet bland pedagogerna tror jag. Dom vill gärna ha 

sina egna idéer, de vill liksom inte ha detaljstyrning ovanifrån”. Denne 

projektledare påtalar precis som många andra projektledare vikten av samarbete och 

känslan av att man gör det tillsammans. ”Det kan bli en känslig diskussion om man 

börjar prata om vem som bär ansvaret för att eleverna slänger mat. Är det kockarna 

som lagar äcklig mat eller är det lärarna som inte deltar i de pedagogiska 
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måltiderna som de har skyldighet att göra[…]. Med en stark ”vi-känsla” minimeras 

risken för att man börjar peka ut syndabockar och att någon hamnar i 

försvarsställning. Projektet har fokuserat på diverse insatser så som 

informationsspridning, nudging och sapere-metoden (sapere anser att en 

smakupplevelse påverkas inte bara av smaksinnet, utan även av andra sinnen) i 

matsalsmiljön för att just komma åt och förändra de vardagliga rutinerna.  

 

Att kommunicera mycket är bevisligen viktigt men även hur man kommunicerar 

budskap är centralt, berättar flera projektledare. Svaren på en enkätundersökning 

som gjorts efter ett avslutat projekt pekar just på att målgruppen upplevde 

budskapen som skett genom inspirationsföreläsningarna som bra och intressanta 

och på rätt nivå. Projektledaren berättar att det var just det som de hade eftersträvat, 

att föreläsningarna inte skulle vara ”för pretto eller ha domedagsstämning”, det ska 

kännas kul och just inspirerande.  

I ett projekt som arbetar med att få familjer att leva mer klimatsmart utgick man 

från en applikation som mäter koldioxidutsläppen hushållet, utifrån sin levnadsstil, 

släpper ut och omvandlar det till hur många planeter det går åt om man lever efter 

den livsstilen. Applikationen visar vad i familjens livsstil som har mest 

klimatpåverkan och sen förs en diskussion kring vilka delar man vill gå in och 

arbeta med. Att använda en applikation på det här viset gör att det både blir visuellt, 

konkret och roligt. Familjerna får själva välja vilka förändringar och insatser som 

är bäst lämpade för dem att arbeta med och projektet stöttar med smarta tips och 

idéer. ”Vi-känslan” skapas av att familjen jobbar tillsammans mot gemensamma 

mål men också genom att de kommunicerar sina erfarenheter av de aktiviteter som 

de deltar i med andra familjer som också deltar i projektet. Applikationen som mäter 

koldioxidutsläpp ringar alltså in det beteendet som man vill förändra och anpassas 

efter målgruppens egna önskningar.  

3.3.2 Samarbete i projektgruppen 

Förutom gott samarbete och kommunikation med målgruppen pratar flera 

projektledare om att sammansättningen av projektgruppen är viktig när det kommer 

till att få fram nya innovativa lösningar eller aktiviteter. 

[…] det är viktigt att ha en projektgrupp som består av många olika komponenter. 

Det är allra bäst, då lyfts lite olika och oväntade aspekter fram […] i några projekt 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Smakupplevelse
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sinne
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jag har kunnat ta in en person som inte har någon utbildning eller egentligt intresse 

för huvudfrågan men som har agerat bollplank. Jag har fått så himla smarta idéer 

som ingen annan superakademiker hade kunnat komma på.  

Olika projekt kräver naturligtvis olika yrkesgrupper men i det här fallet vittnar 

projektledaren om att vid avfall och sortering användes ett brett spektra av 

miljövetare, beteendevetare och tekniker vilket genererade en spännande och 

framgångsrik projektgrupp. 

3.3.3 Samarbete och dialog mellan olika aktörer 

Samarbete bör även ske olika instanser emellan. Det kan handla om att man gynnas 

av att ha god kunskap kring vad andra företag, kommuner eller organisationer gör 

i geografisk anslutning till projektet, detta för att hitta möjligheter och öka chanser 

till beteendeförändring. Det blir lättare att se vilka projekt som skulle passa att 

genomföra samt att aktiviteter som är gynnsamma för flera olika aktörer lättare 

skapar samarbete och bidrar till att ett beteende kan uppmuntras från flera håll.   

En win-win lösning i sann nudging-anda presenteras av en projektledare som 

berättar att de kopplat ihop tjänsterna från två olika företag som blivit mycket 

fördelaktigt för alla parter, kunden, miljön samt företagarna. Tjänsten bygger på att 

när du köper din julgran kan du få den hemlevererad av cykelbud. När julen sedan 

är slut så finns dessutom möjlighet att boka in att få granen hämtad på önskad tid. 

”[…] så då slipper ju kunden två resor då, dels att själv behöva åka och hämta och 

sedan lämna granen vilket många tycker är superkrångligt. Gran och bil är inte 

roligt!”. Året som tjänsten presenterades gick projektet in och betalade halva 

kostnaden för utkörnings och hämtningsavgiften (150 kr), året efter fick kunderna 

betala fullt pris. Det man kunde se var att precis lika många utnyttjade tjänsten som 

året innan trots prisökningen. Smarta lösningar som den här ökar chanserna till 

långsiktigt förändrade beteenden. Barriären för att handla miljömässigt hållbart blir 

inte hög utan det är snarare fördelaktigt och det är enklare att använda en koldioxid- 

snål lösning.  
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3.4 Att få projekten att leva kvar  

Temat fångar upp projektledarnas syn på långsiktighet och strategierna kring att 

sprida projektet vidare. Att låta projekten synas och åskådliggöra goda exempel 

samt att fortsätta påminna lyfts fram som viktiga strategier.  

3.4.1 Vidhålla beteende  

Många av projekten har som krav ifrån externa finansiärer att projektets resultat ska 

gå att se flera år efter att projektet är avslutat. Det gäller följaktligen att långsiktighet 

inkluderas i projektens planer.  

”Vi eftersträvar en långsiktighet och ett strategiskt arbetssätt. Små små steg hela 

tiden. Men att inte tappa dem utan att hålla i och fortsätta uppmuntra så att det nya 

beteendet verkligen bli vardag och fastnar.” Att fortsätta att påminna målgruppen 

och sprida information verkar vara nödvändigt för att ett förändrat beteende ska 

fortgå. Flera projektledare pratar därför om mål i projektet som handlar om att få ut 

information samt mäta hur många som den till sig. Exempel på det kan vara att man 

undersöker hur många som tagit del av viss information på sociala medier och hela 

tiden arbeta på att nå ut till fler. En annan strategi är att de som ingår i projekt får 

olika typer av uppgifter som innebär att involvera sin omgivning för att på så sätt 

sprida projektets budskap. Ett projekt utmanade deltagarna till att förmå alla på sin 

arbetsplats att byta till matlådor gjorda av glas istället för i plast eller liknande 

uppgifter som gick ut på att sprida budskapet. Domino-effekten, där fler människor 

involveras i projektet tycks vara viktig men är enligt flera respondenter svår att 

mäta. ”Förhoppningen att ju att kunskap och förändrat beteende ska spridas men 

det är svårt att mäta i vilken utsträckning det sker”. Vissa projektledare har nämnt 

att man i uppföljande enkäter ställer frågan huruvida de har pratat med människor i 

sin omgivning om projektet, det kan ge en liten indikation kring hur lyckad 

spridningen är.  

En projektledare pratar om vikten av att synas och lyfta upp goda exempel. Denne 

projektledare arbetar kommunalt och får inte lyfta fram specifika företag eftersom 

det kan ses som reklam. Men man kan, menar hen, uppmärksamma goda initiativ. 

”Folk måste veta vad det är som görs inom hållbarhetsområdet. Vi eller andra i 

samhället kan ju göra hur mycket bra som helst men om ingen vet om det vad tjänar 

det då till?” 
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Projekten har alla tydliga slutdatum som innebär att där och då är projektet slut. 

Men jämfört med traditionella leveransprojekt är slutet ändå mer diffust när det 

kommer till beteendeförändrande projekt.   

En projektledare uttrycker att man aldrig blir riktigt klar i sådana här projekt. ”[…] 

det här är ju som en riktning, det finns inget slut på det. Det är ju ingen 

fotbollsmatch utan en pågående process, det kommer att ta många år”.  Barnen 

som varit delaktiga i projekten och fått kunskap och värderingar därefter kommer 

så småningom att få egna barn som bidrar till den samhällsutveckling man är ute 

efter berättar hen vidare. Även om projekten genomför en gedigen målgrupps-

inventering, har gott samarbete, anammar ett flexibelt arbetssätt och lyckas sprida 

kunskap kring projekten så behövs regler och incitament för att verkligen förändra 

större gruppers beteendemönster. En projektledare som arbetar med ett mycket stort 

projekt utrycker just betydelsen att få med sig regelverket för att på ett effektivt sätt 

uppnå förändring. 

 […] att få till en beteendeförändring rent krasst så är det ju styrmedel det mest 

verksamma sättet, ja genom regler och lagar och så göra justeringar så att folk inte 

behöver ta ställning kring hur de ska göra. Utan nu är det de här reglerna som 

gäller. Det är det absolut effektivaste sättet att göra en förändring […] 
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4 Diskussion och analys 

Syftet var att ge ytterligare kunskap kring hur projektledare inom 

beteendeförändrande projekt, där den tekniska komplexiteten är hög, arbetar för 

att uppnå avsedda mål och besvara frågan; Vilka strategier använder projektledare 

inom beteendeförändrande projekt för att nå avsedda mål? I avsnittet nedan ställs 

inledningsvis studiens resultat i relation till tidigare forskning för att besvara och 

diskutera studiens frågeställning. Avslutningsvis presenteras en sammanfattning 

samt förslag på framtida forskning.  

4.1.1 Förberedelser  

Flera projektledare vittnar om att förarbetet i ett projekt är viktigt eftersom 

målgruppens intressen, barriärer och möjligheter kartläggs samt information 

kanaliseras. Att informera om att ett projekt kommer att äga rum har enligt 

McKenzie-Mohr & Schultz (2014) en psykologisk inverkan och de menar att den 

framgångsrika användningen av implementeringsintentioner är ganska enkel. När 

en individ har indikerat att han eller hon är intresserad av att engagera sig i en åtgärd 

och förändra någonting i sin vardag, be honom eller henne att ange när de planerar 

att delta i åtgärden. Den enkla handlingen att börja tänka på när ett beteende 

kommer att inträffa startar det kognitiva arbetet som föregår ett nytt beteende. I ett 

exempel från intervjuerna hade kommunen informerat invånarna på ett tidigt 

stadium när en ombyggnation var ämnad att ske samt presenterade alternativa 

färdmedel till bilen som skulle underlätta vardagen. Att människor börjar fundera 

över alternativa färdmedel och när de ska börja användas tyder enligt McKenzie-

Mohr & Schultz (2014) på att fler kommer att vara benägna att faktiskt genomföra 

en förändring när det väl beger sig. Det är således av vikt att i beteendeförändrande 

projekt förbereda människor mentalt för att ett nytt beteende ska följa något som 

borde få större utrymme i projektens planeringsfas. 

Enligt Steg & Vlek, (2009) måste kontextuella faktorer också tas i beaktning för att 

en förändring inte enbart härleds från en persons motivation. Det är följaktligen inte 

bara viktigt att överväga intra-personliga faktorer som attityder, normer och vanor, 

utan också kontextuella faktorer som fysisk infrastruktur, tekniska faciliteter, 

tillgången på produkter och produktegenskaper. Att se vilka saker man kan förändra 

i den fysiska miljö där projektet verkar är betydelsefullt för att öka chanserna till 

beteendeförändring. Kontextuella faktorer kan fungera på fyra olika sätt, det kan 
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dels vara helt beroende på kontexten som till exempel att det inte finns busslinjer 

överhuvudtaget, då blir det svårt att åka buss. Kontexten kan också förmedla 

individens motivation eller så kan kontextuella faktorer mildra förhållandet mellan 

motivationsfaktorer och beteende, och effekterna av kontextuella faktorer på 

beteendet kan bero på personliga faktorer. Till exempel minskas kanske 

bilanvändningen endast när det finns andra tillgängliga alternativ och 

återvinningsanläggningar främjar återvinning endast bland de som redan har stort 

miljöintresse. Det kan mycket väl vara så att kontextuella faktorer bestämmer 

vilken typ av motivation som starkast påverkar beteendet. För att lyckas skapa en 

så fördelaktig kontext som möjligt bör helst samarbete med experter som arkitekter, 

stadsplanerare, industridesigner och tekniker som uttryckligen överväger effekterna 

av kontextuella faktorer inkluderas i projektet (Steg & Vlek, 2009). Flera av 

projektledarna nämner vikten av omvärldsanalys och samarbete med andra 

instanser i samhället som skulle kunna ses som en del i att bejaka kontextuella 

förutsättningar. Dock beskrivs gruppsammansättning mer i termer av vad som 

gynnar idérikedom snarare än vikten av att ha gruppmedlemmar specialiserade på 

att undersöka kontextuella faktorer.  

4.1.2 Minska barriärer  

Förutom att rent kommunikativt uppmuntra till beteendeförändring behöver den 

vardagliga miljön designas så att det blir enkelt att agera på det önskvärda sättet. 

McKenzie & Schultz (2014) menar att hinder och motivationer kan ha oberoende 

effekter på beteendet. När barriärer är extremt höga, är det väldigt få individer som 

kommer att ha tillräcklig motivation för att övervinna dem men när barriärerna är 

låga (och särskilt i förhållande till andra alternativ), då kommer även individer med 

mycket låg motivation att välja dem. Ofta är miljömässigt hållbara beteenden lite 

omständligare eller mer krävande, som sortera avfallet i olika behållare eller att 

cykla istället för att ta bilen. Om det önskade beteendet istället är bekvämare än 

andra alternativ kommer automatisk beteendeförändring att följa. Exemplet med 

tjänsten av hämtning och lämning av granar illustrerar just detta.  

Ett annat sätt att designa omgivningen eller att förändra förutsättningarna är att 

genom incitament belöna ett gott beteende eller subventionera miljövänliga 

alternativ.  Men det menar McKenzie-Mohr & Schultz (2014) inte alltid är det mest 

effektiva. Ofta koncentreras handlingarna till att bara handla om just det som är 
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belönat och det blir sällan någon spill-over effekt. Bara för att man har anammat ett 

hållbart beteende betyder det sällan att man gör andra förändringar som är 

miljömässigt hållbara i sitt liv, och när belöningen eller subventionen försvinner 

slutar människor i regel också att handla hållbart. Med det sagt menar forskarna inte 

att det är något som helt bör avskaffas helt och hållet, men borde användas sparsamt, 

bäst är även om man använder incitament för att göra oönskade beteenden mer 

kostsamma. Projektledaren för projektet som arbetar med att ta fram cykel-appen 

som genererar rabatter hos företag menar att människor som är inbitna bilåkare inte 

laddar ned appen överhuvudtaget. Det är människor som redan är mer eller mindre 

miljömedvetna och som på det här sättet kan belönas. De skulle således inte sluta 

cykla om appen upphörde att finnas.   

4.2 Stegvis eller agilt  

Flertalet projekt följer Steg & Vlek (2009) olika i steg av CBSM i arbetsprocessen 

för att ringa in vilket eller vilka beteenden som är i fokus. Kommunikationen med 

målgrupp spelar en väsentlig roll i arbetet att undersöka om en förändring av 

beteendet är genomförbar, och om en förändring av beteendet kan förväntas bli 

accepterat. De olika berättelserna om målgruppsinventeringar i form av enkäter och 

intervjuer är exempel på detta eftersom de tydliggör individuella motivationer och 

vanebeteenden. I steg tre riktas insatser mot de relevanta faktorer som ligger bakom 

det oönskade beteendet vilket kan betyda att kontextuella faktorer undersöks och 

barriärer analyseras för att finna lösningar på dessa. Det slutliga steget är att 

utvärdera insatsens konsekvenser, något som flera projektledare vittnar om ibland 

är en utmaning, speciellt i de fall det nya beteendet inte är synligt. Vid ambitionen 

att mäta i vilken grad information sprids eller hur många som köper klimatsmarta 

produkter behövs bättre mätinstrument implementeras för att synliggöra effekterna. 

Flera projektledare berättar att det i många fall är den direkta reaktionen från 

målgruppen i form av visat intresse och engagemang som får indikera framgången 

av projektet. Oavsett om projekten använder sig av olika nudging-principer, prova 

på aktiviteter eller informationskampanjer tycks man tjäna på att följa stegen i 

CBSM eftersom det ger en klarare bild över målgruppen och den kontext där 

projektet ska verka och på så vis ökar chanserna för ett lyckat projekt.  McKenzie-

Mohr & Schultz (2014) föreslår förutom de beskrivna stegen att projekt bör göra en 

pilotstudie innan den appliceras i större skala. Ingen av projektledarna har uttryckt 
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att det är något som genomförts men man skulle ändå kunna argumentera för att 

arbetssättet i viss mån har anammats då flertalet projektledare berättar om hur deras 

projekt ökat i proportioner eller ska komma att inkludera fler målgrupper. Vidare 

finns projektresultat som gått ut på att ta fram och testa nya klimatvänliga resesätt 

och som nu väntar på att någon ska driva det vidare. Det kan således ses som att en 

pilotstudie genomförts för att sedan utvärderas och realiseras i ett större 

sammanhang.  

Många aktiviteter som förekommer i projekten är inspirerade utifrån vad tidigare 

projekt gjort sedan innan. För att skapa trygghet och eliminera risker upprepas 

således redan beprövade aktiviteter. Men för de projekt som präglas av nyskapande 

arbetsuppgifter måste nya aktiviteter prövas. För att lyckas arbetar man 

inkrementellt och iterativt precis som i agil projektledning (Gustavsson, 2013). 

Andersen (2006) menar att eftersom det inte är möjligt att veta vilka aktiviteter som 

måste genomföras i uppstarten av projektet så kan den taktiska planen inte uttryckas 

som en sekvens av aktiviteter. Många projekt har dock redan en planering för vilka 

insatser som ska genomföras och i vilken ordning. Dock förbehålls rätten att 

efterhand ändra i planen och nya aktiviteter kan både tillkomma eller plockas bort. 

I de projekt som ska komma fram till nya innovativa och klimatsmarta lösningar 

finns ett stoppdatum att förhålla sig till men spelrummet där emellan är fritt likt de 

milstolpar Andersen (2006) rekommenderar, det vill säga ett datum där projektet 

bör ha klarat vissa mål men inte någon beskrivning för hur man ska nå dit. 

Kombinationen av ett inkrementellt arbetssätt och milstolpar tycks vara 

framgångsrikt för beteendeförändrande projekt då det möjliggör ett flexibelt 

arbetssätt men innehar tydliga ramar att förhålla sig till.   

Flera projektledare nämner vikten av reflektion och kommunikation som en 

integrerad del av projektarbetet vilket också har likheter med det agila arbetssättet. 

4.3 Fokus på kommunikation och inramade budskap 

Gardner & Stern (2002) understryker vikten av att förutom att ge människor 

information, så är det viktigt att lyssna på allmänheten när man utformar och 

genomför miljöprojekt, till exempel genom att organisera allmänhetens deltagande. 

Deltagande metoder är användbara för att förstå målgruppens perspektiv, att locka 

människors uppmärksamhet, att utforma interventioner som ligger inom 

https://www-sciencedirect-com.bibproxy.kau.se/science/article/pii/S0272494408000959?_rdoc=1&_fmt=high&_origin=gateway&_docanchor=&md5=b8429449ccfc9c30159a5f9aeaa92ffb&ccp=y#bib31
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människans gränser för tolerans, att bygga upp stöd för sådana insatser och att öka 

det offentliga engagemanget i miljöprojektet. Genom att, precis som projektledarna 

berättar att de gör, fråga målgruppen vilka mål som upplevs mest aktuella för dem 

själva samt undersöka vilka möjligheter de har att arbeta betyder således att man 

utformar aktiviteter som ligger inom deras toleransnivå.  

 

För att ett beteendeförändrande projekt ska nå avsedda mål lyfts god 

kommunikation i flera former fram som avgörande. Att nå ut till projektens 

målgrupper tycks vara en utmaning och respondenterna vittnar om olika 

tillvägagångsätt i arbetet att dels erhålla bättre kunskap om målgruppen men också 

att genom kommunikation stimulera till hållbara beteenden. Fokus bör läggas på 

hur kommunikationen går till och främst hur budskapen ramas in. 

Beteendeforskning visar entydigt att människor tenderar att anpassa sig till normen, 

visst finns det de som vill sticka ut ibland med för det mesta är det komfortabelt att 

göra som alla andra. I skenet av detta menar McKenzie-Mohr och Schultz (2014) 

att det inte är speciellt lyckosamt att fokusera på det som inte fungerar i samhället 

genom att säga att ”titta vilka stora problem vi har och ingen bryr sig, du borde vara 

annorlunda!” Meddelandet uppmuntrar individer att vara en "hjälte" eller "stjärna" 

och uppmärksammar det faktum att få människor gör det önskade beteendet. Även 

om sådana meddelanden kan tjäna till att markera svårighetsgraden av ett problem, 

så förmedla det också ett normativt budskap om vad andra människor gör. Det är 

således bättre att lyfta fram alla de människor som redan gör det önskade beteendet 

för att visa på ett etablerat beteende (McKenzie-Mohr & Schultz, 2014). Att sprida 

information kring vilka miljömässigt hållbara insatser som görs i samhället på 

sociala medier tycks därför vara att förespråka eftersom det kan ses som ett led i att 

skapa normer. 

Hur ett förslag eller en uppmaning formuleras till oss tycks vara avgörande för hur 

vi kommer att agera. Vi lyder hellre ett budskap med positiv formulering, som till 

exempel ”Släng gärna dina cigarettfimpar i den här askkoppen” istället för ”släng 

inte dina fimpar på gatan”. Budskapet bör vara klart och tydligt med en positiv och 

uppmuntrande ton istället för att beskriva vad man inte ska göra. (McKenzie-Mohr 

& Schultz, 2014). Men för att få störst genomslagskraft bör inramningarna anpassas 

efter dem vi ämnar påverka. Nudgingens inramningar innebär förenkling av 
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informationen och gör den mer direkt samt presenteras på det sättet som bäst passar 

individernas kapacitet att behandla information och fatta beslut. Förenkling är 

särskilt värdefull vad gäller komplexa produkter eller tjänster, t.ex. investerings- 

eller finansiella beslut då individer ofta kämpar med att göra bra val även i de mest 

förenklade miljöer (Mont et al. 2014). I exemplet med cykelbiblioteket fanns planer 

på att designa olika budskap till olika bostadsområden. En el eller pack-cykel är en 

större investering för ett hushåll och bra inramningar skulle således kunna öka 

chanserna att individer investerar i en sådan. 

4.3.1 Påminn och sprid budskapet  

Många gånger fortgår inte hållbara beteenden på grund av den enkla anledningen 

att människor glömmer bort. McKenzie-Mohr & Schultz (2014) menar att det då 

behövs ”Prompts”, ett enkelt minneshjälpmedel som presenteras i närheten av det 

repeterande beteendet som driver på och påminner individer. Detta har likheter med 

en av nudgingens huvudområden som är att förenkla miljöer och bättre rama in 

information (Thaler & Sunstein, 2008). Projektet som verkar i skolmiljöer och som 

har målsättningen att minska matsvinnet samt reducera mängden kött och ställa om 

till mer klimatvänliga måltider arbetar just med nudging-insatser i matsalen riktade 

till elever. Förutom att visualisera matsvinnet påminns eleverna om att gärna ta 

mindre portioner och hämta fler gånger. Man påminner alltså om ett önskat 

beteende i direkt närhet till det repeterande beteendet precis som det ”Prompts” som 

McKenzie-Mohr & Schultz (2014) förespråkar.  

Enligt McKenzie-Mohr & Schultz (2014) är just den sociala diffusionen 

underskattad när det kommer till att främja hållbart beteende. De menar att en av 

de vanligaste orsakerna till antagandet av ett nytt hållbart beteende är det faktum 

att vänner eller kollegor redan har antagit åtgärden och har berättat för andra i deras 

sociala nätverk om det. Spridningen blir som störst när det främjade beteendet blir 

synligt i samhället (McKenzie-Mohr & Schultz, 2014). Därför borde projektens 

användande av sociala medier spela en viktig roll när det kommer till att influera 

fler människor utöver den målgrupp som projektet ursprungligen riktar sig till. 

Projekt som innehöll aktiviteter i form av att influera vänner och kollegor visar 

också på goda exempel där den sociala diffusionen tagit i beaktning.   

Det framkommer att projektledarna tycker att det är viktigt att erhålla stöd från 

beslutsfattande organ och att projektet då blir mindre ifrågasatt och får de resurser 
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som de behöver. Men det mest effektfulla vore dock att lagar implementeras som 

påverkar handlingar som berör miljömässig hållbarhet. Steg & Vlek, (2009) menar 

att samhällets organisatoriska och incitamentsstrukturer starkt påverkar 

miljöbeteendet och att strukturella strategier troligen är effektivare för att främja 

miljöförhållanden än informationsstrategier. Upplevelsen är att många skulle godta 

nya lagar. Så länge reglerna är övergripande och inkluderar alla så har man inga 

problem att följa dem. Det tycks bli svårare att motivera till handlingar när man 

upplever att det inte spelar någon roll hur man själv agerar om man upplever att 

ingen annan bryr sig. Vad spelar det för roll om jag slutar att äta kött eller cyklar 

till jobbet när ingen annan gör dom valen? Ett allomfattande regelverk som 

reglerade eller förbjöd handlingar som är negativa för miljön skulle undanröja dessa 

tankemönster som förhindrar att människor anammar ett miljömässigt hållbart 

beteende. Vid omfattande regelförändring skulle normer snabbt etableras och 

människor antagligen glömma bort att det någonsin varit på annat vis.  Detta ansvar 

ligger alltså inte på projektens bord utan på högre beslutsfattande instanser. 

4.4 Slutsatser och vidare forskning  

Studiens syfte var att undersöka vilka strategier som projektledare använder i 

projekt med hög teknisk komplexitet. Intervjuerna visar att projektledarna lägger 

stor vikt vid att titta på hur liknande projekt har genomförts, samtidigt som många 

nämner att projektet måste ta hänsyn till den kontext som råder där projektet ska 

äga rum. Det är viktigt att se till de fysiska förutsättningarna, att infrastrukturen är 

tillräckligt utvecklad eller att tekniska lösningar finns att tillgå. Många gånger 

kräver detta ett samarbete mellan andra myndigheter eller organisationer i 

samhället. Existerar inte detta samarbete är det lätt att projekten går fel.  

Men det går inte att bygga bort problemen, projekten måste också finna vägar att 

entusiasmera sin målgrupp och undersöka vilka potentiella hinder och möjligheter 

som finns för beteendeförändring. Enkätundersökningar är det mest förekommande 

sättet att fånga upp åsikter och kartlägga vanor och attityder hos den tilltänka 

målgruppen. Men andra lösningar har också framkommit under intervjuerna med 

projektledarna, som att etablera ett projektkontor i det området som projektet verkar 

för att på så sätt alltid vara nära invånarna och kunna bemöta dem och deras åsikter 

hela dagarna och inte bara vid ett enstaka tillfälle. Ett annat, lite annorlunda sätt var 

att använda sig av medborgarpaneler som förde fram målgruppens åsikter. Fördelen 
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med en sådan lösning, om åsikterna är representativa, är att de som trivs med att 

debattera och engagera sig kan göra det samtidigt som att de som inte känner sig 

bekväma i en sådan situation eller har intresse inte behöver men ändå får sin röst 

hörd.  

Vidare förespråkas en generös tidsplan för att möjliggöra ett flexibelt arbetssätt som 

tillåter förändringar och justeringar av projektets insatser under projektets gång. 

Målgruppens engagemang och benägenhet att delta är det som avgör vilka insatser 

som blir kvar. Insatser som bevisligen inte fungerar plockas bort och projektledarna 

understryker att misslyckade aktiviteter är en viktig lärdom för framtiden. Det kan 

dock vara svårt att mäta hur väl vissa insatser fungerar eftersom bara delar av 

effekterna går att mäta. Professionell hjälp i form av externa konsulter med kunskap 

inom uppföljning och utvärdering av projekt är att föredra.  

Beteendeförändrande projekt bör vara lustfyllda och inkludera målgruppens viljor 

och åsikter för att förmedla en känsla av självbestämmande. Att fortsätta att 

påminna om ett önskat beteende och designa situationer som gör det lätt för 

omgivningen att agera ökar chansen att hållbara beteenden fortgår. Spridningen av 

goda exempel i vardagen och på sociala medier bidrar till normbildning vilket gör 

att människor lättare är benägna att falla in i samma beteende som demonstreras.  

Även om många strategier främjar hållbara beteenden skulle strängare regelverk 

möjligen ha störst inverkan på vår livsstil, vårt köpbeteende, våra valmöjligheter 

och hur vi använder och gör oss av med varor.    

4.4.1 Vidare forskning  

Vidare forskning kring människors inställning till hårdare regler avseende 

handlingar som har negativ miljöpåverkan vore intressant att undersöka. Hur skulle 

människor ställa sig till bilfria dagar vissa dagar i veckan? Skiljer sig attityderna åt 

över generationsgränserna eller mellan könen?   

En annan aspekt som framkommit under studiens gång är vikten av att undersöka 

den kontexten som projektet avser verka i. Kontexten undersöks lämpligast av 

personer med god insyn och kompetens om bebyggelse och infrastruktur och det är 

således viktigt att inkludera personer med sådan kunskap i projektgruppen. Vilka 

kompetenser och yrkesgrupper som är bäst lämpade att driva beteendeförändrande 

projekt är dock inte specificerat. En projektgrupp med bred och varierad kunskap 
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genererar nya infallsvinklar och perspektiv på problem vilket är fördelaktigt i 

innovativa projekt. Ett framtida forskningsområde skulle följaktligen vara att 

undersöka vilken sammansättning av projektmedlemmar som är det mest 

gynnsamma för att lyckas med beteendeförändrande projekt.
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Bilagor 

Bilaga 1.  

Intervjufrågor  

Hur länge har du arbetat som projektledare?  

Kan du berätta lite om det projektet du arbetar med nu?  

Hur föddes idén till projektet?  

Hur planerade ni era påverkansinsatser?  

Hur ser målformuleringen ut för projektet?  

Hur jobbar ni för att säkerställa att projektet uppnår sitt mål?  

Hur arbetade ni med uppföljning av projektet? Mäter effekt?  

Beroende på vad uppföljningen visade, behövde ni justera något i projektet? Hur?  

Hur vet ni att ni är klara?  

Vad tycker du är viktigast att tänka på när man arbetar med projekt som syftar till 

att förändra beteenden?   
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Bilaga 2. 

Rekryteringsbrev  

 

Hej! 

  

Jag heter Philippa Abelholt och studerar en magisterutbildning i projektledning på 

Karlstad Universitet. Kommande veckor kommer jag att skriva min 

magisteruppsats som behandlar projekt som har som syfte att påverka eller förändra 

beteenden. Jag är intresserad av att intervjua projektledare som arbetar med den här 

typen av projekt för att få en djupare förståelse för påverkansarbete i projektform 

och rutiner kring uppföljningar. Intervjun har inte som syfte att hitta rätt eller fel 

utan bara att få höra era upplevelser om hur det är att vara projektledare och arbeta 

med beteendeförändrande projekt. 

  

Intervjuerna kommer att ta cirka 45 minuter och spelas in för att möjliggöra 

transkribering och analys. Intervjuerna går med fördel att genomföra via Skype och 

jag är flexibel och anpassar mig utifrån när du kan. 

  

Uppgifterna du som respondent lämnar kommer att varar konfidentiella där namn 

och företag inte redovisas i uppsatsen. Det inspelade materialet kommer att raderas 

så snart uppsatsen är sammanställd. Det transkriberade materialet kommer bara att 

användas utav mig men kan komma att granskas av min handledare eller 

examinator. 

  

Ditt deltagande präglas av frivillighet och du kan när som helst avbryta ditt 

deltagande, innan, under eller efter intervjun.  

 

Uppsatsen i sin helhet beräknas att vara klar i maj och kommer att läsas av andra 

studenter och handledare samt publiceras på Digitala Vetenskapliga Arkivet. För 

den som önskar kan också en elektronisk kopia mejlas. 

Jag hoppas att detta låter intressant och att ni kan tänka er att delta! Har jag mailat 

till fel person och det är någon av dina kollegor som det skulle passa bättre att jag 

pratade med vore jag väldigt tacksam om ni svarar med dennes kontaktuppgifter. 

  

Tack på förhand! 

  

Med vänliga hälsningar,  

Philippa Abelholt 

  

073-020 90 16 
 

 


