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1. Introduktion 
 

1.1 Projektbeskrivning  
Projektet ”Umeå – En testbädd för hållbar stadsutveckling” finansierades av Energimyndigheten och 

är ett tvärvetenskapligt projekt forskare från olika ämnesdiscipliner; Psykologi (Projektledare, Docent 

Annika Nordlund), Statsvetenskap (Professor Christine Hudson), Tillämpad fysik och elektronik 

(Professor Thomas Olofsson och Lektor Gireesh Nair). I detta projekt har vi utgått från att hållbarhet 

per definition är ett forskningsområde som kräver en tvärvetenskaplig angreppsätt. I ett sådant 

tvärvetenskapligt angreppssätt beaktar vi tekniska, beteendemässiga och ekonomiska kriterier. Dessa 

kriterier är relaterade till varandra på ett komplext sätt, men behandlas vanligen var för sig i forskning 

och planering. 

Projektet syftade till att utveckla tvärvetenskaplig kunskap om processer som rör stadens utveckling 

och åtgärder för energisparande möjligheter utifrån ett beteende-, politiskt, genus-, och tekniskt 

perspektiv. Det syftade till att bilda en vetenskapligt grundad kunskapsbas för utvecklingsplaner på 

kommunal och stadsnivå, att utgöra ett viktigt underlag för policyutveckling och beslutsfattande kring 

policyåtgärder, samt att ge praktiskt implementeringsbara resultat av hög relevans för en hållbar 

stadsutveckling. 

Ett viktigt problem som har diskuterats både i Sverige (Viklund 2004) och internationellt (Kollmuss & 
Agyeman 2002; Blake 1999) är glappet mellan människors påstådda medvetenhet/kunskaper om 
miljöproblem (klimatförändring) och hur de faktiskt beter sig när det gäller miljön (pro-environmental 
behaviour). Med andra ord är sambandet mellan energisparande attityder och energisparande 
beteende svagt. Problemet är fortfarande mycket aktuellt vilket framgår av en brittisk undersökning 
om hushållens energianvändning. Palmer et al (2014) visar att vad hushållen säger att de gör bara 
ibland stämmer med vad de faktiskt gör och det bara fanns en mycket svag tendens att de som påstod 
att de brydde sig om klimatförändringar aktivt försökt minska sin energianvändning. Vikten och 
behovet av en tvärvetenskaplig approach för att åstadkomma en mer effektiv energianvändning har 
lyfts fram och behovet av större öppenhet och närmare samarbete mellan de tekniska och de 
samhällsvetenskapliga ämnena betonas där även vikten av ett genusperspektiv framhävts (Kaijser & 
Kronsell 2014). Detta anses vara nödvändigt för att de sociala och beteendemässiga påverkningarna 
på energianvändning ska kunna bli en integrerad del av forskningen om effektiv energianvändning (se 
t.ex. Wilson & Dowlatabadi 2007). Klimatförändring är att mycket komplext problem och kräver ett 
holistiskt angreppssätt (Giddens 2008) där inte bara forskare men även kommuner (se Revell 2013 för 
ett brittiskt exempel, och Granberg & Elander, 2007 för ett svenskt exempel) och energi bolag (Morris 
et al 2014) i samarbete spelar en central roll i arbete med att förändra energianvändning.  
 

1.2 Staden och stadsdelen – Universitetsstaden i Umeå och dess omnejd 
Umeå är en dynamisk tillväxtkommun som bidrar till tillväxten i hela regionen (Umeå kommun 2013). 

År 2008 antog kommunfullmäktige ett nytt mål att Umeå kommun ska bli 200 000 invånare senast år 

2050. Av vikt för att nå målet anges vara att kunna erbjuda attraktiva miljöer för boende, företag, 

rekreation och annat. De senaste tio åren har Umeå haft som målsättning att minst hälften av den nya 

bebyggelsen ska tillkomma som så kallad kompletteringsbebyggelse. Syftet är att uppnå en hållbar, 

värdetät struktur och bygga ”mer stad”. Umeå universitetsstad har en nyckelroll i denna strävan som 

Norrlands viktigaste utvecklingsmiljö. Umeå universitetsstad valdes som arbetsnamn för planområdet 

och omfattade Norrlands universitetssjukhus (NUS), Umeå universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet 
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(SLU) samt resecentrum Umeå Östra. Planområdet avgränsas mot befintliga bostadsområden Ålidhem, 

Berghem, Sofiehem, Nydalahöjden och Öbacka Strand. Området utgör i dag Norra Sveriges största 

arbetsplatsområde. 

Kommunfullmäktige vid Umeå kommun antog 2013 en översiktsplan för universitetsstaden (Umeå 

kommun, 2013). Den fördjupade översiktsplanen för Umeå universitetsstad hade som syfte att skapa 

bästa möjliga förutsättningar för fortsatt stark utveckling av sjukhus- och universitetsområdet. Planen 

anger att stadsdelen successivt ska omformas till att skapa en tätare och mer attraktiv stadsmiljö. 

Huvudgator med butiker, caféer och servicefunktioner längs gatan betonas. Planen öppnar för ny 

bebyggelse för verksamheter och boende i området, samt planer för grönstruktur som syftar till att 

komplettera det etablerade parkstråket i området. Umeå universitetsstad ska således blir en attraktiv 

del av staden som lever dygnet runt med en blandning av verksamheter, bostäder, service och handel 

med miljö- er som inbjuder till rörelse i vardagslivet och som kan bidra till bättre hälsa. Utifrån 

tillväxtmålet om 200 000 invånare planeras fortsatt ett ökat invånarantal med 15 000 personer i Umeås 

centrala stadsdelar, vilket också inkluderar planområdet för Umeå universitetsstad. 

Umeå och universitetsstaden beviljades 2016 180 miljoner kronor i projektmedel från EU:s H2020-
program till projektet ”Ruggedised” tillsammans med Rotterdam i Nederländerna och Glasgow i 
Skottland som de tre ”Light House städerna”. Brno i Tjeckien, Parma i Italien och Gdansk i Polen är så 
kallade följestäder. Således ska 40 miljoner kronor investeras i Universitetsstaden i Umeå för att den 
ska bli en så kallad Smart City. Teknik, marknad och konsument ska samverka för hållbara och smarta 
teknologier och lösningar. Det lokala partnerskapet inom ”Ruggedised” består av Umeå kommun, 
Umeå Energi, Upab, Akademiska Hus, Västerbottens läns landsting, Sveriges Tekniska 
Forskningsinstitut och Umeå universitet.  

 

1.3 Metoder och urval 
Det aktuella projektet kan ses om en pilot studie till det arbete som ska ske inom ramen för 

”Ruggedised” programmet. De studier som genomförts i projektet ska fortsatt främst ses och 

behandlas som en case study, då endast en specifik del av populationen i staden Umeå har varit 

föremål för frågeställningen. Detta innebär att de resultat som redovisas inte nödvändigtvis kan 

generaliseras till Umeås befolkning i stort eller till andra svenska städer. Urvalet av deltagare är således 

inte ett representativt urval utan speglar den del av befolkningen som bor kring universitetsstaden. 

En enkätstudie genomfördes under våren 2016 med ett slumpmässigt urval (n = 3000) av boende i 

anslutning till den så kallade universitetsstaden (Umeå universitet). Urvalet styrdes av postnummer 

som ligger en cirkel runt om campusområdet och inkluderade områden som består av främst 

flerfamiljshus (hyresrätt och bostadsrätt) samt områden med främst fristående hus. Enkäten innehåll 

i stora drag fyra delar, en del som rörde socio-demografi, en del som rörde frågor specifikt riktade mot 

bilanvändning, en del som med frågor riktade mot energianvändning i hushållet, samt en del som rörde 

mer generella frågor kring värderingar, miljömedvetenhet, miljörelaterade attityder, samt synen på 

öppen data, etc. De åtgärder som var specifika för arbetet med Universitetsstaden både gällande 

transporter och energianvändning togs fram i samarbete med tjänstemän på Umeå kommun, och den 

till projektet knutna referensgruppen, med representanter från Umeå kommun, Umeå 

kommunföretag, Energimyndigheten, Umeå universitet och Borås stad. Enkäten kan ses i sin helhet i 

Appendix 1. 

Urvalet bestod av 3000 slumpmässigt utvalda boende i postnummer i direkt anslutning till 

universitetsområdet. Av dessa 3000 valde 657 att delta (svarsfrekvens = 22 %). Svarsfrekvenser är 

något lägre än som vanligt ses vid enkätstudier i Sverige, och en möjlig anledning till detta kan vara att 
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antalet studenter som bor i området är stort och dessa kan i större utsträckning kan uppleva att frågan 

som enkäten täcker inte berör dem, som ofta tillfälligt bor i Umeå under sin studenttid. En fördjupad 

bild av urvalet kan ses i Tabell 1. 

 

Tabell 1.  Antal och procent gällande socio-demografisk data  

Variabel Kategori N Procent (%) 

Kön Kvinna 343 53 

 Man 298 46 
 Annat 6 1 
Civilstatus Gift/sambo 371 57 

 Ensamstående 270 42 
Utbildning Grund-, folk-, real- el 

gymnasieskola (1-2 år) 
47 7 

 3-4 årigt gymnasium 138 21 

 Universitetsutbildning (< 3år) 72 11 
 Universitetsutbildning (> 3år) 387 60 

Inkomst (hushållets 
sammanlagda årsinkomst) 

< 200 000 185 29 

 200 001 – 300 000 75 12 

 300 001 – 400 000 93 15 
 400 001 – 500 000 55 9 

 500 001 – 600 000 61 10 
 600 001 – 700 000 50 8 

 700 001 – 800 000 39 6 
 >800 000 73 12 

Huvudsaklig sysselsättning Förvärvsarbete (heltid) 255 40 
 Förvärvsarbete (deltid) 61 9 

 Studerande  183 28 
 Hemarbete, föräldraledig 13 2 

 Arbetssökande 10 2 
 Pensionär/sjukpensionär 106 16 

 Annat1 13 2 
Antal vuxna i hushållet  En person 247 39 
 Två personer 335 54 

 Tre till fem personer 38 6 
Antal barn < 10 år i hushållet Inga barn < 10 år 72 45 

 1-2 barn < 10 år 78 49 
 3-4 barn < 10 år 10 2 

Antal barn 10-18 år i hushållet Inga barn 10-18 år 71 62 
 1-2 barn 10-18 år 39 34 

 3-4 barn 10-18 år 5 4 
Boendeform Lägenhet (bostadsrätt) 154 24 

 Lägenhet (hyresrätt) 319 49 
 Radhus (bostadsrätt) 2 0,3 

 Radhus (privatägt) 16 2 
 Fristående villa (privatägd) 131 20 
 Annat boende2 23 4 

Körkort För personbil 593 90 
Tillgång till bil i hushållet Ingen bil 232 35 

 1 bil 360 55 
 2 eller fler 62 10 

 

I rapporten kommer vi att fokusera på att analysera skillnader mellan främst två gruppuppdelningar, 

den som rör huvudsaklig sysselsättning (förvärvsarbetande, studenter, pensionärer och övriga), samt 

den som rör boendeform (Bostadsrätt, Hyresrätt, Privatägd villa/radhus). Gruppen ”Övriga” 

                                                           
1 Kombination av arbetssökande/studerande/arbetande; Dagarbete; Doktorand; Eget företag; Heltidskonsult; Pensionär vid 62 års ålder; 
Projektanställd kulturarbetare; Sjukskriven; Arbetstränar 
2 Andrahandshyr lgh; Hyrd villa; Inneboende; Parhus; Kollektiv; Studentbostad; Studentkorridor   
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(sjukskrivna, föräldralediga, etc.) ges ej stor tyngd i analyserna då gruppen endast omfattar drygt 5 

procent av urvalet. I förekommande fall där könsskillnader finns rapporters även dessa.  

Andra kvalitativa metoder som användas i anslutning till enkäten var fokusgrupper och 

semistrukturerade djupintervjuer. Som ett sätt att få underlag till enkäten genomfördes tre 

fokusgruppträffar med olika grupper av människor (tjänstemän; forskare; studenter) som på olika sätt 

har en anknytning till eller kunde påverkas av byggande av Universitetsstaden i Umeå. Dessa inleds 

med en kort presentation av projektets syfte och två scenarios om energianvändning en i förhållande 

till hus och en i förhållande till resande. Sedan öppnas upp för diskussion. Resultaten användes i 

utvecklande av enkäten. 6-7 personer in gick i varje grupp och träffen varade i ca 90 minuter.  

Sex djupintervjuer gjorde som uppföljning till enkäten för att få en fördjupad syn på hur boende i 

området som påverkas av planerna för Universitetsstaden i Umeå ser på utvecklandet av en hållbar 

stadsdel. Dessa inkluderade en manlig och en kvinnlig student, både hyresgäster, en med körkort (men 

utan bil) och en utan körkort. En kvinnlig och en manlig administratör med bostadsrätt, en med körkort 

men utan bil och en utan körkort. Ett manligt och ett kvinnligt småhus ägare, både med körkort och 

med egen bil. Intervjuerna pågick i ca 60 – 70 minuter och berörde tankar och synpunkter på den 

hållbara staden; synpunkter om energi, transport och tekniken; vem som har ansvar och delaktighet. 

Citat från intervjuerna används i rapporten att illustrera enkätresultaten.    
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2. Grundläggande värderingar och synen på miljön  
 

Människor skiljer sig åt vad gäller vilka värden/värderingar som fungerar som ledande principer i livets 

alla situationer, samt kring attityder till och synen på miljörelaterade frågor. I följande del fokuserar vi 

på hur det aktuella fallet (deltagare boende runt universitetsstaden i Umeå) vad gäller värderingar, 

attityder, syn på miljö, samt miljörelaterade beteenden. 

Vad gäller de mest grundläggande värderingarna (Schwartz, 1994) kan de delas upp i fyra typer av 

värden; 1) kollektiva värderingar som belyser vilken vikt vi lägger vid t.ex. aspekter så som social 

rättvisa, hjälpsamhet och lojalitet; 2) individuella värderingar som rör aspekter så som framgång, makt 

och inflytande; 3) konservativa värderingar som rör aspekter så som självdisciplin, respekt för 

traditioner och säkerhet/trygghet för mina närmaste, samt 4) värden som andas öppenhet för 

förändring, som innehåller aspekter så som frihet, oberoende och nyfikenheten. Generellt kan sägas 

att samtliga grupper (förvärvsarbetande, studenter, pensionärer och övriga) inte skiljer sig nämnvärt 

vad gäller grundläggande värderingar. Samtliga grupper ligger högt på kollektiva värden och är öppna 

för förändring, samtidigt som man även ligger relativt högt på de konservativa värdarna och lägre på 

de rent individuella värderingarna (se Figur 1). Dock kan nämnas att pensionärerna i detta urval var 

signifikant mer konservativa är grupperna i övrigt (p < .001). 

 

 

Figur 1.  Medelvärden för kollektiva, individuella och konservativa värden, samt värden av karaktären 

öppenhet för förändring i fyra daltagargrupperna (Förvärvsarbetande, studenter, pensionärer och 

övriga). Svaren angavs på en 9-gradig skala, där 1 = Tvärt emot mina värderingar, 2 = Inte viktigt, 

8 = Mycket viktigt, och 9 = Av yttersta vikt. 

 

Vidare visar resultaten att de som bor i en hyresrätt har signifikant mindre starka konservativa värden 

jämfört med de som bor i bostadsrätter (lägenhet och radhus, p < .001) samt i privatägd villa eller 

radhus (p <.01). Kvinnor uppvisar en starkare öppenhet för förändring och starkare kollektiva värden 

jämfört med män. Inga könsskillnader ses för individuella och konservativa värden. 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Kollektiv värdering Individuall värdering Konservativ värdering Öppenhet för förändinrg

Grundläggande värderingar uppdelat på huvudsaklig 
sysselsättning 

Förvärvsarbete Studerande Pensionär Övriga Totalt urval
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Synen på miljö och människans relation till ekosystemet kan vara av betydelse inom en rad olika 

miljörelaterade beteendeområden. Miljösyn mäts ofta med skalan ”New Ecological paradigm” (Dunlap 

et al. 2000) och i denna studie använder vi en kort version av denna skala3. Frågorna i skalan rör hur 

känslig balansen i naturen är, om världens/samhällets oförändrade utveckling kommer leda till en 

ekologisk katastrof, om människans ingrepp i naturens förlopp får katastrofala följder och huruvida 

den ”ekologiska krisen” har överdrivits kraftigt. Av vikt är även att tillskriva sig själv ett ansvar för 

miljön, att vara medveten och de miljöproblem vi står inför, att uppleva dels en förmåga att kontrollera 

sina val av beteenden (t.ex. byta färdmedel eller spara energi i hushållet) och att en 

beteendeförändring kommer ha någon effekt för att agera för miljön. Slutligen är det av vikt att notera 

att både sociala och personliga normer är viktiga för miljövänliga beteendeval. Den sociala normen är 

ett socialt tryck utifrån (från familj t.ex.) medan den personliga normen består i en inre motivation och 

känsla av moraliskt ansvar att agera för miljöns bästa. 

 

Figur 2.  Medelvärden för miljösyn, eget ansvar, problemmedvetenhet, upplevs förmåga att påverka, 

upplevd kontroll, social norm och personlig norm i de fyra deltagargrupperna. Svaren angavs på en 

skala 1-7, där 1 = Tar helt avstånd ifrån och 7 = Instämmer helt. 

 

 

I Figur 2 ser vi att grupperna inte skiljer sig åt vad gäller synen på miljön, attityder och normer. Det är 

endast för eget ansvar och social norm som vi ser tendenser till skillnad i grupperna. Studentgruppen 

tillskriver sig själva ett något mindre ansvar för miljöproblemen och likaså gäller för sociala normen 

                                                           
3 Negativt vända frågor vänds för analyser, vilket innebär att ett högt värde innebär en ”grön” miljösyn. 

1

2

3

4

5

6

7

Miljösyn, attityder och normer uppdelat på huvudsaklig 
sysselsättning

Förvärvsarbete Studerande Pensionär Övriga Totalt urval
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(vad förväntar sig för mig viktiga personer av mitt agerande) som är något lägre för studentgruppen. 

Grupperna baserat på huvudsaklig sysselsättning skiljer sig inte heller åt vad gäller synen på 

rättviseaspekten av miljöageranden. Samtliga grupper anser i sätt hög grad (M = 5.2 – 5.5, på en 

sjugradig skala) att de som i högre utsträckning bidrar till miljöproblemen bör ändra sitt beteende mer 

än övriga, samt i något mindre utsträckning (M = 4.0 – 4.2 på en sjugradig skala) att de som har särskilda 

behov (t.ex. av bil) inte ska behöva ändra sitt beteende lika mycket som övriga. Det förekommer inga 

större skillnader i miljösyn, attityder, normer samt vem som bär ansvaret att ändra sitt beteende på 

basis av boendeform. 

 

Jag tycker framför allt att det måste vara en politisk fråga. Jag tror att när man gör det till en 

fråga om individuellt konsumtionsansvar där man inte tar in kostnaden för den konsumtionen 

så tror jag att man gör det väldigt svårt. Man lägger över ansvaret på människor som kanske 

måste välja mellan vad som är praktiskt för deras intressen mot vad som liksom är ett mer 

nebulöst miljöansvar liksom. Så för mig det som krävs är politiska lösningar antingen genom 

restriktioner eller som jag kanske föredrar att man genom ekonomisk politik ser till att folk får 

betala för den miljöpåverkan dom faktiskt gör. (manlig student, hyresgäst – med körkort men 

utan bil) 

 

Könsskillnader ses för de olika åsikterna om miljö. Kvinnor skattar högre på synen på miljön (NEP), eget 

ansvar, problemmedvetenheten, personlig norm, upplevd kontroll och upplevd förmåga att påverka, 

jämfört med män. Däremot skattar kvinnor lägre på social norm än män. Sammantaget ses således 

kvinnor i urvalet vara mer internt orienterade när det gäller synen på miljön, och mindre styrda av vad 

andra vill att man ska göra (social norm). 

 

 

2.1  Miljörelaterade beteende i vardagen  
Det här projektet har haft ett fokus på energianvändning i hushållet och resande, men det finns andra 

beteenden i vardagen som kan ha en positiv inverkan på miljön. Sådana beteenden kan vara kopplade 

till den egna viljan att förmedla ett miljövänligt sätt att leva, klädinköp och trenden nu att byta kött 

mot ett vegetariskt alternativ av miljöskäl. I enkäten ställdes frågor kring sådant beteende och 

deltagarna fick ange om detta var något de aldrig gjorde (1), sällan (2), ibland (3), ofta (4) eller alltid 

(5). 

”vi separerar ju plast och metall och glas och hårdpapp och tidningar och såna saker. Plus att vi 

har kompost också så att vi separerar det mesta av sakerna så. […]När det gäller gamla 

teknikprylar … det mesta brukar jag försöka antingen ge till familj eller så säljer jag det på blocket 

eller så lämnar jag i någon återvinning.” (Manlig administratör, bostadsrätt utan körkort) 
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Figur 3.  Medelvärden för regelbundenheten i genomförande av olika miljörelaterade beteenden i vardagen 

i de fyra deltagargrupperna. Svaren angavs på en skala 1-5, där 1 = Aldrig, 2 = Sällan, 3 = Ibland, 4 

= Ofta och 5 = Alltid. 

I figur 3, ser vi att den här typen av miljörelaterade beteenden i snitt var något deltagarna genomförde 

sällan till ibland. Det förekommer inga stora skillnader mellan de olika grupperna beroende på 

huvudsaklig sysselsättning. Att byta ut kött mot ett vegetarisk alternativ var det beteende som 

generellt genomfördes i störst utsträckning och det genomförs i signifikant större utsträckning av den 

som bor i hyreslägenheter. Detta illustreras också i intervjuerna: 

”När jag blev vegetarian var det en djurrättsfråga – men en av anledningarna varför jag 

fortsätter att vara vegetarian idag är att köttproduktion är väldigt resurskrävande och bidrar 

mycket till växthusgas […] det har en negativ påverkan på miljö.” (manlig student, hyresgäst – 

med körkort men utan bil) 

Noterbart när det gäller miljörelaterade beteende i vardagen är att kvinnor rapporterar att de utför 

samtliga av dessa beteenden mer regelbunden jämfört med männen. 

Det finns dock ofta en inkonsekvens i hur man bete sig – att gå eller åka kollektiv men att samtidigt ta 

flyg heller än tåget för längre resor. En av de som intervjuades var ursprungligen från Stockholm och 

återvänt regelbundet. Hon går mycket när hon är i Umeå och när hon är i Stockholm åker hon kollektivt. 

Men hon åker flygg tur och retur Umeå Stockholm:  

”Men det jag har tänkt på är ju att jag flyger ju ner till Stockholm. […] Jag blir ju lite åksjuk [av 

att åker tåg] […] det är ju svårt att säga om jag faktiskt har ändrat mitt beteende som jag har 

tänkt på ändå är att göra... liksom... färre resor och vara längre på en plats.” (Kvinnlig 

student, hyresrätt utan körkort) 
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3. Synen på staden och stadsdelen  
Urvalet i den här studien bestod av boende i områden som omringar Universitetsstaden, Umeå 

Universitets campus. En del i den enkät som distribuerades till deltagarna rörde hur nöjda de var med 

Umeå som stad och den stadsdel de bodde i, samt synen på säkerhet/trygghet och tillgänglighet där 

de bodde. 

 

Figur 4.  Medelvärden för graden av nöjdhet med Umeå som stad och den egna stadsdelen i de fyra 

deltagargrupperna. Svaren angavs på en skala 1-10, där 1 = Mycket missnöjd och 10 = Mycket nöjd. 

 

”som boende på Berghem så uppskattar jag ju att det är både nära universitetet och nära in 

till stan, nära till grönområden.” (Kvinnlig student hyresrätt utan körkort) 

”jag tror absolut på att man ska bygga tätare och få kvar det här lilla så man kan ha en närhet 

… att alla inte behöver ha en bil … att man inte behöver åka långt.” (Kvinnliga småhusägare 

med bil) 

Det blir tydligt i Figur 4, att deltagarna var relativt nöjda med både Umeå som stad och den egna 

stadsdelen, detta oberoende av huvudsaklig sysselsättning. Dock visar analyser att de boende i en 

hyresrätt (M = 7.54) var signifikant (p < .001) mindre nöjda med den egna stadsdelen jämfört med de 

som bodde i bostadsrätter (lägenhet och radhus, M = 8.34) samt i privatägd villa eller radhus (M = 

8.36).  

Synen på säkerheten eller tryggheten där deltagarna bor undersöktes med tre frågor som rörde deras 

uppfattning om graden av brottslighet, tryggheten när den cyklar i stadsdelen, samt huruvida de 

upplevde gator och offentliga platser som säkra under kvälls-/nattetid. Det fick ange i vilken 

utsträckning de instämde i de tre påståendena på en sjugradig skala (1= Instämmer inte alls och 7 = 

Instämmer helt). I Figur 5, ser vi att deltagarna instämmer i relativt stor utsträckning med avseende att 

brottligheten är låg, att de är trygga när det cyklar i stadsdelen och att gator och offentliga platser är 

trygga kvälls- och nattetid. Gruppen med pensionärer upplevde dock i signifikant mindre utsträckning 

att gator och offentliga platser var trygga kväll- och nattetid jämfört med gruppen förvärvsarbetande 
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(p < .01). Kvinnor upplever i mindre utsträckning att det är säkert att cykla i stadsdelen samt att gator 

och offentliga platser är säkra kvälls-/nattid jämfört med männen. 

Vi kan notera att de som bor i hyreslägenhet i signifikant mindre utsträckning (p < 05). instämde i att 

de är tryggt när de cyklar i sin stadsdel (M = 5.90), jämfört med de som bor i privatägd villa eller radhus 

(M = 6.25). Skillnader återfanns även gällande upplevelsen av gator och offentliga platser som säkra 

kvälls- eller nattetid (p < .05), där de som bor i privatägd villa eller radhus upplevde det i signifikant 

större utsträckning (M = 5.45) än den som bor i hyresrätt (M = 5.07) eller bostadsrätt (lägenhet och 

radhus, M = 4.94). 

Uppfattningen om att det kunde vara positiv med förtätning av området utifrån trygghetssynpunkt 

kom också fram i intervjuerna: 

”Jag tycker att det känns jättebra faktiskt. Det blir mer rörelse och mer folk på en plats i Umeå 

som annars är ganska mörk på kvällstid..” (manlig småhusägare, med bil) 

”mellan Liljansberget och Mariehem där kan det vara lite läskigt att gå när det blir mörkt och 

det är ju mörkt ganska tidigt på vintern så ur en trygghetssynpunkt tycker jag bara att det är 

skönt att det finns fler hus.” (Kvinnlig administratör, hyresrätt, körkort ingen bil) 

”jag tror att förtätningen är bra […] om man tänker mot uppför backen där mot IKSU... den är 

mörk och … lite otrygg.”(Kvinnlig småhusägare med bil).  

 

 

Figur 5.  Medelvärden för upplevd säkerhet/trygghet i den egna stadsdelen i de fyra deltagargrupperna. 

Svaren angavs på en skala 1-7, där 1 = instämmer inte alls och 7 = instämmer helt. 

 

En annan viktig aspekt som undersöktes var deltagarnas upplevelser kring tillgänglighet till 

kollektivtrafik, shopping, förskolor/skolor och restaurang/kafé i områden där de bor. Det fick ange i 

vilken utsträckning de instämde i de tre påståendena på en sjugradig skala (1= Instämmer inte alls och 

7 = Instämmer helt).  
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Figur 6.  Medelvärden för upplevd tillgänglighet i den egna stadsdelen i de fyra deltagargrupperna. Svaren 

angavs på en skala 1-7, där 1 = instämmer inte alls och 7 = instämmer helt. 

”Jag tycker att det är ganska bra just där jag bor eftersom jag ändå har två mataffärer inom 

tio minuters avstånd, promenadavstånd” (kvinnlig administratör, hyresrätt, körkort ingen bil) 

”Busservice här är rätt bra redan nu. Däremot kan det vara så att... det finns ju få butiker [annat 

än matbutiker] som är på liksom gångavstånd.”(manlig student hyresrätt, körkort ingen bil) 

I Figur 6, ser vi att deltagarna upplevde god tillgänglighet till främst kollektivtrafiken samt 

förskolor/skolor, medan något mindre tillgänglighet till shoppingmöjligheter och restaurang/kafé 

besök, detta oberoende av typ av huvudsaklig sysselsättning. Vidare blir tydligt att de som bor i 

privatägd villa eller radhus upplevde att de hade tillgång till förskolor/skolor i signifikant större 

utsträckning (M = .629, p < .001) än de som bor i hyreslägenhet (M = 5.66) och bostadsrätt (lägenhet 

eller radhus, M = 5.84). Motsatt resultat ses för den upplevda tillgängligheten till restauranger/kaféer, 

där de i privatägd villa/radhus upplevde detta vara tillgängligt i signifikant mindre utsträckning (M = 

4.51, p < .001) än de som bor i hyreslägenhet (M = 5.18) och bostadsrätt (lägenhet eller radhus, M = 

5.42). 
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4. Synen på ny tekning  
”De flesta miljöproblemen i mänsklighetens historia har vi ju kunnat hantera med teknologisk 

utveckling men just hållbarhetsproblem är väl kanske lite av undantaget i det att det kan vara 

svårt att bara hantera det genom teknologiskutveckling. […] du måste också titta på 

konsumtionsbeteenden, hur mycket man förbrukar och sånt.” (manlig student hyresrätt med 

körkort utan bil) 

I dagens samhälle finns behovet av att använda tekniska lösningar för att nå målet med hållbar 

stadsutveckling. Det kan röra sig om smarta mätare av energianvändning i hushållet, Appar som är 

behjälpliga i relation till både energi- och transportrelaterade beteendeval, etc. Det nämns ibland i 

olika studier att osäkerheten inför en ny teknik kan hänga samman med att de potentiella brukarna 

inte är så tekniskt kunniga eller intresserade, och att de hellre väntar tills andra prövat tekniken 

(Graham-Rowe, et al., 2012). För att teknik, som måste adopteras av en användare, ska ge önskad 

effekt, dvs. leda till ökad hållbarhet i en stad behöver människor vara öppna för ny teknik generellt. I 

enkätstudien användes en skala som mäter graden av öppenhet/nyfikenhet gällande ny teknik på en 

generell nivå. De fick ange i vilken utsträckning de instämde i de tre påståendena på en sjugradig skala 

(1= Instämmer inte alls och 7 = Instämmer helt). 

 

Figur 7.  Medelvärden för graden av öppenhet och nyfikenhet vad gäller ny teknik generellt i de fyra 

deltagargrupperna. Svaren angavs på en skala 1-7, där 1 = instämmer inte alls och 7 = instämmer 

helt. 

I Figur 7, visar resultatet att deltagarna inte ständigt söker efter nya produkter och produktupplevelser, 

men när väl en ny produkt ska införskaffas vill deltagarna få råd av vänner och bekanta samt de som 

har erfarenhet av produkten. Vi ser inga markanta skillnader mellan grupperna baserat på huvudsaklig 
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sysselsättning, förutom att gruppen studenter ligger högre på skalan för nyfikenhet/öppenhet gällande 

ny teknik generellt än övriga grupper. Delar vi upp urvalet med avseende på boendeform ser vi inga 

signifikanta skillnader i hur nyfiken/öppen man är till ny teknik mellan grupperna (privatägd 

villa/radhus, hyreslägenhet och bostadsrättslägenhet eller radhus). 

För denna typ av öppenhet och nyfikenhet på ny teknik finns könsskillnader. Kvinnor anger att de 

rådfrågar, och litar på, tidigare erfarenhet i större utsträckning än män. Fortsatt ser vi även att kvinnor 

i mindre utsträckning: letar efter nya produkter och varumärken, köper ny teknik utan att rådfråga 

någon, söker information om produkter och varumärken, besöker platser där man exponeras för ny 

teknik och säker nya produktupplevelser, jämfört med män. Denna könsskillnad bekräftas också i 

intervjuerna där de manliga intervjupersonerna uttrycker en annan syn på behovet av nya tekniska 

produkter än de kvinnliga som citaten nedanför illustrerar:  

”Jag är en tekniknörd så... jag köper säkerligen åtminstone tre-fyra tekniska prylar varje 

månad. Jag älskar teknik. Däremot så vet jag att det finns framför allt i mobiltelefoner finns en 

hel del beståndsdelar som när dom tas fram så är det ganska miljöförstörande.” (Manlig 

administratör bostadsrätt, utan körkort) 

”jag är inte så där jätteintresserad av att ständigt köpa nya tekniska produkter eller behöver 

den senaste mobiltelefonen eller någonting sånt, nej. Och jag har också försökt […] trots att 

incitamentet verkligen inte är att man ska laga så har jag betalt för att laga ett trasigt glas på 

mobiltelefonen istället för att köpa en ny, trots att det är ganska dyrt för att jag också tycker 

att det känns absurt att köpa en ny mobil bara för att ett glas har gått sönder och mobilen i 

övrigt fungerar.” (Kvinnlig student, hyresrätt utan körkort) 
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5. Synen på öppen data 
EU-kommissionen kom för ett antal år sedan med ett PSI-direktiv, som syftar att göra offentlig 

information mer tillgänglig. Direktivet innebär att olika aktörer i samhället ska kunna använda offentlig 

information för att skapa nya produkter och tjänster. PSI-direktivet från kommissionen har omsatts i 

en PSI-lag (2010:566) och vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen, så som en 

kommun. Öppen data är en punkt som behandlas i Umeå kommuns IT-strategi (Umeå kommun, 2017) 

och betonar att ökad tillgänglighet till och användning av den information som finns i kommunen bidrar 

till ökad delaktighet, demokrati och tillväxt. Tanken är att öppen data ska kunna leda till tjänster såsom 

mobilapplikationer och webtjänster som tillför bytta för invånarna.  

I enkätstudien ställde vi frågor som rör öppen data, då det kan handla om data in energianvändning 

och transportrelaterad data. Är det här något som deltagarna så positivt på utifrån ett samhälls-. Miljö, 

eller eget privat perspektiv? Hur ser på vikten av att vara anonym i ett sådant system med öppen data 

– dvs. på vilken detaljnivå accepterar man att data blir synliggjort. Deltagarna fick ange i vilken 

utsträckning de instämde i de fyra påståendena (se Figur 8) på en sjugradig skala (1= Instämmer inte 

alls och 7 = Instämmer helt). 

 

Figur 8.  Medelvärden för synen på öppen data i de fyra deltagargrupperna. Svaren angavs på en skala 1-7, 

där 1 = instämmer inte alls och 7 = instämmer helt. 

 

Resultatet i Figur 8 visar att deltagarna generellt var mycket positivt inställda till att dela med sig av 

”sin” öppen data för främst miljöns och samhällets bästa, inte lika mycket för den egna nyttans skull. 

Grupperna, baserade på huvudsaklig sysselsättning eller boendeform, skiljde sig inte signifikant åt 

gällande synen på öppen data. Det var dock relativt viktigt att få vara anonym i relation till delandet 

av data kring energi och transporter, som den här enkäten rörde. 
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6. Transporter och resbeteende 
Bilar och biltrafik genererar både nyttor och problem i Sverige. Till nyttorna brukar räknas 

tillgänglighet, underlättande av flöde av varor och tjänster, arbetstillfällen, och ofta är bilen som 

transportmedel oöverträffad när det gäller flexibilitet i både tid och rum. Mot detta skall ställas de 

problem som bilar och biltrafik orsakar. Även om det idag mest fokuseras på bilars koldioxidutsläpp 

(CO2) på grund av klimatproblematiken, orsakar bilar, och den infrastruktur de kräver, även andra 

negativa effekter såsom trängsel, ljud- och ljusföroreningar, barriärer i naturen, 

undanträngningseffekter och naturligtvis trafikolyckor. Dessutom förbrukar transporter och biltrafik 

en stor del av den olja som konsumeras i världen. Av de 93 miljoner fat olja som konsumeras per dag i 

världen, går 22 miljoner till biltrafik (EIA, 2015). Prognoser visar att om utvecklingen fortsätter som nu 

kommer det finnas cirka 2 miljarder personbilar år 2035 (Sperling och Gordon, 2009) och runt tre 

miljarder år 2050 (IEA, 2013). För att hantera de problem som en ökande bilflotta ger upphov till krävs 

både teknikutveckling och beteendeförändring, och det omgående. När det gäller just utsläppen står 

transportsektorn för en tredjedel av Sveriges totala koldioxidutsläpp enligt Naturvårdsverket (2015). 

Huvuddelen av utsläppen från transportsektorn kommer från vägtrafiken; och där är det utsläpp från 

personbilar och tunga fordon som dominerar. Siffror från 2013 visar att 52 procent av 

koldioxidutsläppen i transportsektorn det året kom från personbilstrafiken. Tack vare energieffektivare 

bilar och biobränslen (mestadels etanol) har utsläppen från personbilar minskat med 16 procent 

mellan åren 1990 och 2013 trots att trafiken ökade från 1990 fram till 2008 i Sverige. Enligt 

Naturvårdsverket har trafikökningen avstannat under de senaste åren så att sedan år 2008 har trafiken 

legat på en nästan konstant nivå. Antalet bilar har ökat med nästan 50 procent sedan 1972 (strax innan 

oljekrisen), och utslaget per person är biltätheten 471 personbilar per 1 000 invånare - vi har nästan 

en halv bil var oavsett hur unga eller gamla vi är. 

I slutet av 2014 fanns det i Sverige 4 768 060 personbilar i trafik (Trafikanalys, 2017). I Umeå kommun 

fanns det 53 876 personbilar i slutet av 2016, varav en överväldigande majoritet av bensin- eller 

dieselbilar och endast 1330 bilar klassade som Miljöbilar4. Andelen nyregistrerade miljöbilar i slutet av 

2010 uppgick till 520 av 4623 totalt. 

Den genomsnittliga årliga körsträckan per bil har inte ökat, utan det är en liten – men dock – minskning 

från 1 228 mil år 2009 till 1 175 mil år 2016 (Trafikanalys, 2017). I Västerbotten var den genomsnittliga 

körsträckan 1172 mil/år 2016. Dessa siffror till trots; vi kan ändå konstatera att bilresandet fortfarande 

dominerar och de flesta upplever fortsatt att de är beroende av att ha bil. Kanske är det lika mycket en 

vana som man sedan tolkar som beroende (Bern, Haugen, Jansson, Nordlund och Westin, 2015). 

 

6.1. Bilinnehav och resbeteende 
”ofta när vi vill ha bilen så vill både jag och min fru ha bilen samtidigt och ska åka på olika 

ställen vilket har gjort att vi nu har två bilar […] Men sen är det så också jag är väldigt 

engagerad i mina barns idrottande och då är jag ledare och så tar jag bilen och åker med 

fotbollsvästar och bollar och sådär och då behöver min fru ibland bilen för andra ärenden och 

då, ja, har det blivit väldigt mycket smidigare faktiskt. Men vi har inte funderat på någon bil 

pool, det har vi inte.” (manlig småhusägare med bil) 

 

                                                           
4 Miljöbil från och med 1 januari 2013 enligt definitionen för skattebefrielse i Vägtrafiklagen 2006:227. 
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Även om majoritet av deltagarna i enkätstudien har körkort för personbil (90 %) var det hela 35 procent 

som inte hade bil i hushållet. Dock ska nämnas att en stor andel av de utan bil var studenter (se Figur 

9). Något fler av de som angav att de inte hade bil var även kvinnor (37 % jmf med 34 % bland männen). 

 

Figur 9.  Andel gällande antal bilar i hushållet i de fyra deltagargrupperna.  

 

De bilar som fanns hos deltagarna var i majoritet bensin- eller dieseldrivna bilar (80 %), vilket innebär 

att i detta urval var 20 procent av bilbeståndet antingen en bränslesnål bensin/dieselbil (s.k. miljöbil), 

en bils om drivs på alternativa drivmedel så som gas eller etanol, eller en bil som drivs på el. Tillgång 

till tjänstebil för arbetsresor anger 12 procent att de har. 

 

6.2.  Resvanor 
”vi kör rätt mycket bil korta sträckor vilket egentligen inte alls är bra.[…] som infödd Umeåbo 

är man väldigt van vid att ta bil. Så det är som ett väldigt inrutat beteende som inte är så 

jättelätt att ändra på tror jag.” (Kvinnlig småhusägare med bil) 

Vi har alla ett behov av att förflytta oss i vår vardag. Det kan handla om att ta sig till och från jobbet, 

att handla mat eller besökas vänner. Har vi en stabil vardag som är repetitiv, dvs. vi upprepar samma 

typ av resor ungefär på samma sätt varje dag eller vecka, kommer vi att etablera vanor för vilka färdsätt 

vi använder oss av för de olika typerna av resor. Sådana vanor kan vara goda vanor (att avvanda cykel) 

eller mer av miljöskäl onda vanor (att använda bil), och kan vara lättare eller svårare att bryta. Att bryta 

en vana att använda cykel kan gå på ett par dagar med dåligt vinterväder, medan att bryta en bilvana 

är mycket svårare. 

I genomsnitt kör deltagarna 74 km/vecka och de fördelar sig resor till/från arbete/studier (se Figur 10, 

11, 12), för inköp av dagligvaror (se Figur 13, 14, 15), övriga resor (t.ex. läkarbesök, fritidsaktiviteter, 

besöka släkt/vänner, till nöjen, se Figur 16, 17, 18) samt resor till fritidshus. Kvinnors körsträcka per 

vecka var 54 km, medan männen körde 95 km/vecka. En femtedel av deltagna anger att de har 

kännedom om en bil pool i deras närhet, men endast 1 procent anger att de är medlem i en sådan och 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Försvärvsarbete
(hel/deltid)

Student Pensionär Övriga

Bilinnehav

Ingen bil 1 bil 2 bilar 3 eller fler bilar



20 
 

6 procent anger att de har tillgång till en bil pool men att de valt att inte vara medlem. I intervjuerna 

var bil pool av intresse för de med körkort men utan bil: 

”Jag är inte en person som använder bilen dagligen men som kan behöva den för att t.ex. 

handla på IKEA eller någonting sånt. Eller göra någon större utflykt. Så för mig skulle en bil pool 

vara väldigt attraktivt.” (manlig student hyresrätt med körkort utan bil) 

 

Resor till arbete och studier 

Under en stor del av livet är resan till och från arbete (och en mer avgränsad del i livet resan till studier) 

en stabilt förekommande daglig typ av resa. Det är vanligt att denna typ av resa sker med bil. Dock ser 

vi i det här urvalet (se Figur 10 och 11) att bil och kollektivtrafik är rätt ovanliga färdmedel för resor 

arbete/studier resor i samtliga grupper. Endast cirka 20 procent av de som förvärvsarbetar (hel- eller 

deltid) anger att de använder bil till arbetet 3-5 gånger/vecka. Mellan drygt 40 till 80 procent anger att 

de aldrig använder bil för resor till arbete/studier. I gruppen studenter är det dock så att drygt 70 

procent inte har bil. Motsvarande för kollektivtrafik ses ligga kring 60 procent. Här ser vi istället tydligt 

att cykel är det färdmedel som man i majoritet använder för denna typ av resa (se Figur 12). Hela 45 - 

65 procent anger att de använder cykel till arbete/studier 5 gånger/vecka eller mer. Att pensionärer 

inte använder något av färdmedlen hör självklart samman med att de inte längre arbetar eller studerar. 

 

Figur 10.  Andelar av resor till arbete/studier med bil, i de fyra deltagargrupperna samt det totala urvalet.  
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Figur 11.  Andelar av resor till arbete/studier med kollektivtrafik i de fyra deltagargrupperna samt det totala 

urvalet.  

 

 

Figur 12.  Andelar av resor till arbete/studier med cykel/gång i de fyra deltagargrupperna samt det totala 

urvalet.  

 

Resor för inköp 

En annan relativt stabil typ av resa vi gör i vardagen är den för inköp av livsmedel och dylikt. Även detta 

är en resa som ofta företas med bil och en resa som vanligtvis sker 1-2 gånger per vecka. Det är ett 

mönster vi återser i det här urvalet (se Figur 13). Mellan 40-60 procent anger att de använder bil för 

inköpsresor 1-2 gånger per vecka, bortsett gruppen bestående av studenter som mer sällan använder 

bil för inköp. Utifrån Figur 14 kan vi konstatera att kollektivtrafik inte är ett färdmedel man använder 

för inköpsresor i någon stor utsträckning, där hela 40 – 60 procent anger att de aldrig gör inköpsresor 

med kollektivtrafik. Däremot används cykel eller gång som färdsätt för inköpsresor i viss utsträckning 

(se Figur 15). Drygt 50 procent anger att de använder cykel eller går för inköpsresor 1 eller fler gånger 

i veckan, förutom gruppen studenter där upp till cirka 70 procent anger att de gör så upp. 
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Figur 13.  Andelar av resor för inköp med bil i de fyra deltagargrupperna samt det totala urvalet.  

 

 Figur 14.  Andelar av resor för inköp med kollektivtrafik i de fyra deltagargrupperna samt det totala urvalet.  

 

Figur 15.  Andelar av resor för inköp med cykel/gång i de fyra deltagargrupperna samt det totala urvalet.  
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Övriga resor  

Övriga resor är de resor som vi gör utöver arbetsresor och inköpsresor och till skillnad från dessa är 

denna typ av övriga resor mindre stabila sett i tid och kontext. Övriga resor är det resbeteende-område 

som oftast ses öka, vilket även medför att detta är ett beteendeområde med potential till förändrade 

färdmedelsval. De förvärvsarbetande och gruppen pensionärer i urvalet använder bil för övriga resor i 

genomsnitt en eller fler gånger per vecka (se Figur 16). Studenter och övriga deltagare (föräldralediga, 

sjukskrivna, arbetslösa) använder bilen för denna typ av resor i mindre utsträckning (10 – 20 %, 1 eller 

fler ggr/vecka). Det kan såklart vara relaterat till att de i mindre utsträckning har tillgång till bil. 

Kollektivtrafiken är inte det alternativt vårt urval använder för övriga resor i någon stor utsträckning 

(se Figur 17), utan det är cykel/gång som är det mest frekventa alternativet till bil (se Figur 18).  

 

Figur 16.  Andelar av övriga resor med bil i de fyra deltagargrupperna samt det totala urvalet.  

 

 

Figur 17.  Andelar av övriga resor med kollektivtrafik i de fyra deltagargrupperna samt det totala urvalet.  
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Figur 18.  Andelar av övriga resor med cykel/gång i de fyra deltagargrupperna samt det totala urvalet.  

 

Resor med bil i arbete  

Mindre förekommande resor kan vara resor som sker i arbetet och de resor vi gör till fritidshus, om 

sådan förekommer. Bland de förvärvsarbetande (hel- eller deltid) är det nästan 60 procent som aldrig 

använder bil för resor i arbete, vilket även kan innebär att de inte har behov av resor i arbete. De som 

använder bil för resor i arbetet gör så i genomsnitt någon gång per månad/år. 

 

 

6.3. Synen på generella åtgärder för minskad privatbilism 
”Om du kör bil så har du en större miljökostnad än vad du faktiskt betalar för och det måste 

fångas upp någonstans och gör du inte det själv som bilist så måste ju någon annan göra det 

och för mig är det ett politiskt ansvar att se till att den där kostnaden faktiskt fångas upp. Jag 

förstår tanken att man ska ha ett personligt ansvar men jag tror att det också... resultatet blir 

att många bara har ångest över sin konsumtion men jag tror inte att det nödvändigtvis löser 

så mycket problem […] Fast det har en effekt, det är klart att om människor gör informerade 

val, det har klart en effekt också. Jag ska inte helt förkasta det … men jag tror att större 

lösningar kräver mer politisk vilja.” (manlig student hyresrätt med körkort utan bil) 

Det står utom tvivel att åtgärder kommer behövas för att minska de negativa effekterna på miljön av 

privatbilismen. Sådana åtgärder kan vara utformade att avskräcka från att använda de färdsätt och 

drivmedel som skadar miljön, så som t.ex. ökade kostnader med fossil privatbilism genom beskattning 

(s.k. push-åtgärder) eller utformade för att locka till att använda alternativa färdsätt, så som 

kollektivtrafik, cykel eller gång (s.k. pull-åtgärder). I enkäten ingick ett antal sådan åtgärder, där 

deltagarna fick ta ställning till i vilken utsträckning dessa skulle få dem att minska sitt bilanvändande 

(se Tabell 19). 
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Figur 19.  Medelvärden för synen på generella transportorienterade åtgärder i de fyra deltagargrupperna. 

Svaren angavs på en skala 1-7, där 1 = I mycket låt utsträckning och 7 = I mycket stor utsträckning. 

Generellt visar resultatet att deltagarna i större utsträckning ansåg att s.k. pull-åtgärder skulle leda till 

att de minskade det egna bilanvändandet. Däribland ses åtgärder som förbättrad drift och underhåll 

av cykelbanor, förbättrat cykel- och gångvägnät, gratis eller billigare kollektivtrafik (buss och tåg) samt 

tätare bussturer. Deltagarna ansåg i mindre utsträckning att de mer hårda åtgärderna (push) så som 

färre parkeringsplatser, dyrare parkeringsavgifter, kilometerskatt och höjt bensinpris. Den här typen 

av gillande/ogillande i relation till mjuka vs. hårda åtgärder är vanlig – ”att få är bättre än att behöva 

ge”.  

”jag går mycket och så mycket buss. Jag skulle ju personligen tycka att man skulle skära ner på 

antalet parkeringsplatser nere på stan och så köra fler busslinjer och billigare busslinjer i 
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stället,[…] om man hittar positiva incitament för att få människor att göra saker så tror jag 

också att det blir mer bestående förändringar […] t.ex. ha större avdrag för människor som tar 

bussen istället så att du får tillbaka mer på skatten.” (Manlig administratör, bostadsrätt utan 

körkort) 

Kvinnor utrycker att de kommer minska sitt bilanvändande, i större utsträckning än män, som ett 

resultat av förbättringar av kollektivtrafiken, åtgärder fokuserade på cyklism, samt av användandet av 

en reseplanerare (App). Dock ses inga könsskillnader när det gäller åtgärder som fokuserar på bilismen 

direkt. 

Resultatet visar även att deltagarna inte har någon stor tilltro till att åtgärder som att ges tillgång till 

lånecyklar eller att få ekonomiskt bidrag vid köp av elbil kommer påverkar deras bilanvändning i 

någons stor utsträckning, dock finns det undantag.  

”jag bara kanske poängtera eller förtydliga det här med elbilar tycker jag ju är att de 

verkligen skulle subventioneras och det om jag förstått det rätt också i stadstrafik som 

bilarna släpper ut mest och att vi kör ju inte så lång egentligen i genomsnitt så är ju varje 

bilfärd bara några kilometer.” (manlig småhusägare med bil) 

 

6.4. Synen på case-specifika (Universitetsstaden) åtgärder för minskad privatbilism 
När det gäller arbetat i Universitetsstaden med att minska de negativa effekterna av biltrafik, 

undersökte en rad olika typer av åtgärder som fanns/finns i pipeline för genomförande i området. En 

form av åtgärder fokuserar direkt på att minska privatbilismen, genom strukturella förändringar för 

minskad tillgänglighet med bil, minskat antal parkeringsplatser och höjda parkeringskostnader. 

Privatbilismåtgärder som fokuserade på goda alternativ till bilar som drivs på fossila bränslen fanns 

även den representerade, så som ladd-infrastruktur för elbilar och etablering av elbilspooler. Åtgärder 

för minskat privatbilism kan även fokusera på alternativa färdmedel än bilen, så som att satsa på 

cyklism (bättre underhåll av cykelbanor, skapa tillgång till lådcykelpool och cykelpool, 

höghastighetscykelbanor för ökad tillgänglighet och förbättrade cykelparkeringar). Även 

kollektivtrafiksfokuserade åtgärder var aktuella, så som mer väderskyddade bullhållplatser och 

satsning på elektrifiering av lokalbussflottan. Slutligen är även den mer generella åtgärden att förtäta 

städer och stadsdelar en åtgärd av vikt, då tanken är att genom en tät stadsmiljö minskar behovet av 

resande. 

Är åtgärderna effektiva? 

Forskning har visat att vilka åtgärder som än är aktuella att genomföra, så är det av stor vikt att dessa 

åtgärder upplevs vara effektiva. En åtgärd ska således inte bara vara effektiv i objektiv mening att 

minska bilresandet utan även upplevas vara detsamma av de som en åtgärd kan få konsekvenser för. 

Det handlar om i vilken utsträckning en åtgärd, som kan göra vardagen mindre bekväm, flexibel, etc., 

uppfattas som legitim. Upplever människor att t.ex. höjda parkeringsavgifter är ett effektivt sätt att 

minska privatbilism kan åtgärden även ses som ett legitimt sätt att bidra till att minska miljöproblemen 

med bilism. 
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Figur 20.  Medelvärden för upplevd effektivitet med transportrelaterade åtgärder i Universitetsstaden för 

deltagare uppdelat på huvudsaklig sysselsättning. Svaren angavs på en skala 1-7, där 1 = Inte 

effektivt alls och 7 = Mycket effektivt. 

I Figur 20 ser vi tydligt att deltagarnas syn på hur effektiva de föreslagna åtgärderna ligger på en 

moderat nivå. Ingen av åtgärderna, förutom att förbättra underhållet av cykelbanor, ses som reellt 

effektiva sätt att minska biltrafiken i området. Vi kan även se att studentgruppen skiljer sig från de 

andra grupperna, i att de ser dessa åtgärder som mer effektiva sätt.  

I Figur 21 ser vi samma resultat men med de olika åtgärderna grupperade i avseende på åtgärder som 

direkt riktar sig mot privatbilismen (Minskad bilism), mot Elbilism, Kollektivtrafik, Cykel och Förtätning.  
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Figur 21.  Medelvärden för upplevd effektivitet med index av transportrelaterade åtgärder i 

Universitetsstaden för deltagare uppdelat på huvudsaklig sysselsättning. Svaren angavs på en skala 

1-7, där 1 = Inte effektivt alls och 7 = Mycket effektivt. 

Åtgärder som direkt riktar sig mot privatbilism via parkerings- och strukturella åtgärder är de som 

upplevs vara minst effektiva, vilket i och för sig inte är så konstigt sett till att en majoritet har minst en 

bil i hushållet (65 %). Cykelorienterade åtgärder anses generellt vara den typ av åtgärder man ser som 

mest effektiva vad gäller att minska den biltrafiken och därmed bidra till en hållbar utveckling av 

stadsdelen. Studenter anser detta i större grad än förvärvsarbetande och pensionärer. Återigen, 

förtätning sågs som relativt effektiv åtgärd av främst studenter. 

Kvinnor ses utrycka att åtgärder som fokuserar på cyklism och kollektivtrafik är mer effektiva sätt att 

minska biltrafiken i området jämfört med män. 

 

Är åtgärderna acceptabla? 

”det kanske bara är jag som är så men på något vis så känns det dyrare med den här 

bussbiljetten på 25 kronor än parkeringsavgiften. Men det kan vara för att man betalar via en 

app.” (manlig småhusägare med bil) 

Forskning har som ovan nämnts visat vikten av att åtgärder upplevs vara effektiva. Den upplevda 

effektiviteten med en åtgärd påverkar i vilken utsträckning denna accepteras. En åtgärd som uppfattas 

som effektiv, dvs. upplevs vara legitim sett till målet med åtgärden accepteras även i större 

utsträckning. Acceptans av åtgärder är viktig i det avseende att avsaknaden av detsamma kan leda till 

reaktioner som t.o.m. kan leda till ökad privatbilism, genom att en negativ syn på höjda skatter (låg 

acceptans) kan leda till i värsta fall en slags ”trotsreaktion” – ingen ska tala om för mig vad jag ska göra.  
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Figur 22.  Medelvärden för utryckts acceptans för transportrelaterade åtgärder i Universitetsstaden för 

deltagare uppdelat på huvudsaklig sysselsättning. Svaren angavs på en skala 1-7, där 1 = Inte 

positiv alls och 7 = Mycket positiv. 

 

Resultaten (se Figur 22) visar att flera åtgärder som rör cykel (t.ex. bättre underhåll av cykelbanor, 

förbättrad cykelparkeringar, bicycle-highway) tillsammans med åtgärden som rör en stor satsning på 

el-bussar i stadsdelen är de man är mest positiv till. Minst positiv är deltagna till åtgärder som fördyrar 

och försvårar för bilisten (parkeringsrelaterade åtgärder). Generellt ser vi att gruppen pensionärer är 

mindre positiva och gruppen studenter mer positiva till flertalet åtgärder, medan det inte finns 

skillnader mellan grupperna för de parkeringsrelaterade åtgärderna. 

”Jag tycker det är väldigt positivt att man har en dedikerad cykelväg som är liksom en fil 

bara för cyklar. Jag tycker att det är positivt.” (manlig student hyresrätt med körkort utan 

bil) 
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Figur 23.  Medelvärden för uttryckt acceptans för index av transportrelaterade åtgärder i Universitetsstaden 

för deltagare uppdelat på huvudsaklig sysselsättning. Svaren angavs på en skala 1-7, där 1 = Inte 

positiv alls och 7 = Mycket positiv. 

 

Ser vi till de sammanslagna index för åtgärderna är set åtgärder som rör cykel och kollektivtrafik som 

ses med mest positiva ögon. Sammantaget visar resultat att man inte ser positivt på att ge sig på 

privatbilism direkt med hårda push åtgärder utan att förändring helst ska sker indirekt genom mer 

mjuka pull-åtgärder för att locka till de alternativa färdsätten. Resultaten (se Figur 23) visar fortsatt att 

det är främst de som bor i hyreslägenhet som är mest positiva till åtgärderna, dock kan detta 

sammanfalla med det faktum att det finns en stor grupp studenter i urvalet vilka flertalet bor i 

hyresrätt. 

Kvinnor var mer positiva till åtgärder som förbättrade för cyklister och kollektivtrafikanvändare jämfört 

med män. 

 

Förändras beteende? 

”Jag tror att generellt så är det bra med information som kommer ganska regelbundet. Man 

behöver påminnas, man behöver vakna då och då med jämna mellanrum för att när man 

försöker ändra ett beteende det är ju ungefär som samma sak som när man försöker äta 

hälsosammare eller vad man nu försöker ändra på. Så att efter ett tag så faller man in i 

gamla vanor och då kan man behöva påminnas igen så jag tror faktiskt att det inte är så 

dumt. ” (Kvinnlig småhusägare med bil) 
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Figur 24.  Medelvärden för synen på eget förändrat beteende som ett resultat av de transportrelaterade 

åtgärderna i Universitetsstaden för deltagare uppdelat på huvudsaklig sysselsättning. Svaren 

angavs på en skala 1-7, där 1 = I mycket låg utsträckning och 7 = I mycket stor utsträckning. 

 

I Figur 24 ser vi att deltagarna generellt inte ser framför sig att de kommer minska bilanvändandet som 

ett resultat av de åtgärder som beskrevs kring universitetsstaden, även om kvinnor anser det i högre 

utsträckning än män. Lägst förändringsgrad ser i gruppen pensionärer. Ser vi till de som ändå tror att 

en egen minskning av bilanvändningen kommer ske ser cykel som det främsta alternativet för samtliga 

typer av resor (arbets-, inköps, och övriga resor). De som bor i lägenhet (bostads- eller hyresrätt) ligger 

generellt högre överlag jämfört med de som bor i villa. 
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7. Energianvändning i hushållet 

7.1. Synen på egen energianvändning (och minskning) i hushållet 
De värmekällorna som uppgavs av de som svarade på enkäten, visas i Figur 25. Fjärrvärme är det 

vanligaste uppvärmningsalternativet. Det har rapporterats av 52 procent av de svarande. Ungefärligen 

20 procent av de boende i småhus rapporterade att de hade mer än en typ av värmesystem i sitt hem. 

Men 30 procent av alla svarande visste inte vilken typ av energikälla som användes för uppvärmning. 

Majoriteten av studenterna som svarade på enkäten (62 %) kunde inte ange energikällan för 

uppvärmning av hemmet. En betydande andel (cirka 50 %) hyresgäster var omedvetna om vilken 

värmekälla de hade.  

 

Figur 25.  Uppvärmningsalternativ i de fyra deltagargrupperna.  

26 procent av de svarande hade ett fast elavtal med elbolaget, medan 31 procent hade ett rörligt avtal. 

43 procent av de svarande kände inte till typen av (fast eller rörligt) avtal med elföretaget. 62 procent 

av bostadsrättsägarna och 76 procent av hyresgästerna som svarade på undersökningen uppgav att 

månadsavgiften som de betalar till bostadsföreningen inkluderade värmekostnaden. 25 procent av 

hyresgästen och 31 procent av hyresgästerna uppgav att kostnaden för el ingår i hyran. Ungefär 16 

procent av deltagarna betalar sin el med autogiro. 

En förutsättning för att de boende ska ta till sig energieffektivitetsåtgärder är att de känner ett behov 

av det. Behovet av att förbättra energieffektiviteten kan triggas av olika faktorer såsom standard och 

kvalitet hos byggnaden eller komponenterna och höga årliga energikostnader. Om de boende är nöjda 

med befintlig energianvändning i sina hus är de mindre benägna att genomföra/vidta åtgärder för att 

minska energianvändningen. Figur 26 visar deltagarnas uppfattning om årlig uppvärmning, 

elanvändning och kostnad.  
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Figur 26.  Uppfattning om energi och kostnad i de fyra deltagargrupperna.  

 

Majoriteten av deltagarna ansåg inte att energianvändningen för uppvärmning och elanvändning var 

hög. Deltagarna som är studenter, jämfört med de som har anställning, var mer benägna att anse att 

deras årliga elanvändning är högre. Det finns dock ingen stor skillnad mellan de två gruppernas 

uppfattning om elkostnaden. Bland deltagarna var det mer sannolikt att enskilda husägare trodde att 

deras hushålls energianvändning var hög. På samma sätt konstateras att majoriteten av de svarande 

anser att deras värme- och elkostnad var låg. Baserat på de tre kategorierna av boende så var det mer 

sannolikt att ensamhushållen trodde att deras årliga värme- och elkostnad var hög. 

Även om majoriteten av de svarande anser att deras hushålls årliga energianvändning och kostnad var 

låg, så anser en stor andel att det är viktigt att minska sitt hushålls energianvändning (Figur 29). Detta 

indikerar en positiv attityd beträffande miljön hos ett stort antal stadsbor. Relativt fler svarande hade 

en positiv inställning till att minska elanvändning (3,92 i Likert skala från 1 till 7) än värmeanvändningen 

(medelvärde 3,7 i Likert skala 1 till 7). I jämförelse med män visade sig fler kvinnliga respondenter ha 

en positiv attityd till att minska hushållens elanvändning (chi-square p≤ 0.1). Det fanns emellertid ingen 

könsskillnad med hänsyn till respondenternas attityd till att minska värmeenergianvändningen. 

Småhushåll uppvisade större sannolikhet till positiv inställning till att minska användningen av 

värmeenergi. Det fanns emellertid ingen statistiskt signifikant relation mellan respondenternas eget 

hushållsarbete och deras inställning till att minska deras elanvändning. 

En stor andel av de svarande ansåg att de har gjort vad som var möjligt för att minska användningen 

av värmeenergi och el i hushållet. I jämförelse med andra trodde pensionärerna i högre utsträckning 

att de har gjort vad som varit möjligt för att minska hushållens värmeenergi och el. Bland de svarande 

var det mer sannolikt att enskilda husägare var övertygande om att de hade gjort vad som varit möjligt 

för att minska värmeenergianvändningen i sitt hem. Det fanns emellertid ingen skillnad mellan dessa 

kategorier beträffande deras uppfattning att de vidtagit alla tänkbara åtgärder för att minska sin 

elanvändning. 
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Figur 27.  Uppfattning om energibesparing i hushållet i de fyra deltagargrupperna.  

 

Ett antal deltagare är intresserade av att minska sitt hushålls energianvändning, men de är inte säkra 

på hur och när de skulle kunna genomföra åtgärderna. Utan noggrann information, som är tillgänglig, 

kan många småhusägare tro att de gör tillräckligt och det som är möjligt, för att minska sin 

energianvändning. Det kan bero på att de inte får tillgång till kunskap som var till hjälp att avsevärt 

minska energianvändningen. Att tillhandahålla relevant information som uppfattas som tillförlitliga om 

energieffektivitetsåtgärder kan underlätta energireduceringsinitiativ i dessa grupper till. I de olika 

kategorierna ansåg en stor andel av pensionärerna (cirka 50 %) att de var nöjda med sitt hushålls 

energianvändning  

Fler bostadsrättsägare och hyresgäster jämfört med de som bor i småhus, var nöjda med sin dagliga 

energianvändning. Cirka 25 procent av deltagarna i de tre kategorierna angav att de skulle vilja minska 

energianvändningen, men de är inte säkra på hur och när de kan göra det. Ett större antal småhusägare 

(27 %) var medvetna om energianvändningarna i deras hus och reflekterade över det. I allmänhet 

verkar småhusägare ha en mer genomtänkt plan för att minska sin dagliga energianvändning. Endast 

ett fåtal procent av deltagarna tyckte att de inte kunde påverka energianvändningen i sina hus. 

Ungefär en tredjedel anser att tillgången till tillförlitlig information om kostnader och fördelar med 

energieffektivitetsåtgärder skulle kunna motivera dem att vidta åtgärder för att minska sitt hushålls 

energianvändning (se Figur 27). Dessutom anser ett stort antal deltagare att anpassad information 

skulle kunna motivera dem att vidta åtgärder för att minska energianvändningen. I intervjuerna var de 

som bodde i hyreslägenhet eller bostadsrätt positiv till att få en app som visade energianvändning: 

”Då skulle man bli mer medveten om det för just nu har jag dålig koll men då skulle det vara 

lättare att få insikt i hur mycket man gör av med.” (Kvinnlig administratör hyresrätt, körkort utan 

bil) 

Ett större antal kvinnor (46 %) jämfört med män (30 %) tycker att personlig information kan hjälpa dem 

att minska energianvändningen.  

En betydande andel av pensionärerna var nöjda med sitt hushålls energianvändning. Det kan bero på 

att de ansett sig gjort vad som är möjligt för att minska energianvändningen. Följaktligen krävs det 

riktade åtgärder för att motivera denna grupp för att genomföra ytterligare 
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energieffektivitetsåtgärder. Men i jämförelse med förvärvsarbetande och studenter är pensionärerna 

mindre benägna att påverkas av informations- och finanspolitiska instrument. 

Deltagarnas attityder till olika strategier för att minska att hushållens energianvändning återfinns i 

Figur 28. Ett stort antal anser att de ekonomiska incitamenten (såsom nedsatt hyra, subventioner och 

lägre ränta på lånet) och tillgång till tillförlitliga och personlig information om 

energieffektivitetsåtgärder kan motivera dem att vidta åtgärder för att minska hushållens 

energianvändning. 46 procent av de boende i enfamiljshus ansåg att ekonomiskt stöd och möjligheten 

till lägre ränta på bostadslånet, vid genomförandet av energieffektivitetsåtgärder, kan motivera dem 

att vidta åtgärder för att minska hushållens energianvändning. 40 procent av bostadsägare och 42 

procent av hyresgästerna anser att ekonomiska incitament, i form av nedsatt hyra, kan motivera dem 

för att minska inomhustemperaturen. 

 

Figur 28.  Andelar av åtgärder för att minska hushållets energianvändning i de fyra deltagargrupperna.  

 

7.2. Egna åtgärder för minskad energianvändning 
Majoriteten av de som svarade hade åtagit sig att stänga av belysning som en energibesparande åtgärd 

(Figur 29), vilket stöder tidigare slutsatser att husägarna är mer benägna att vidta icke-

investeringsåtgärder istället för investeringsåtgärder (Nair et al., 2010). Byte av glödlampor med LED-

lampor var en annan åtgärd som föredrogs av ett stort antal respondenter. Det fanns ingen statistiskt 

signifikant skillnad mellan genomförda åtgärder och kön. Däremot rapporterade fler kvinnor (33 %) 

jämfört med män (26 %) att de har sänkt inomhustemperaturen för att minska energianvändningen. 

På samma sätt rapporterade fler kvinnor (81 %) jämfört med män (74 %) att de hade bytt glödlampor 

med LED-lampor. 
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Figur 29.  Deltagarnas andel genomförda energibesparande åtgärder i de fyra deltagargrupperna.  

 

De individuella preferenserna för att med belysning minska energianvändningen i hushållen kan 

hänföras till ”synlighetsaspekterna” av ljus, samt den relativa lättheten att genomföra sådana åtgärder 

utan någon kapitalkostnad, dvs bara till beteende. Detta bekräftas i intervjuerna med deltagare i hyres- 

och bostadsrätt. För dem handlade minskning av egen energianvändning ofta om att släcka 

belysningen.  

”Jag försöker liksom slå av lysen och sånt när jag går hemifrån och slå av maskiner och sånt 

men det finns säkert sånt som jag skulle kunna göra som jag inte gör” (manlig student, 

hyresgäst – med körkort men utan bil) 

”Jag har inte på lampor när jag inte är hemma. Eller ja det kan vara på kvällen om det är mörkt 

ute kan jag ha fönsterlampor men när jag är på jobbet på dagen så har jag inte på några lampor 

utan jag tänder fönsterlampor och sånt när jag kommer hem och försöker att inte ha på så 

mycket så att ja... nej, det är väl mest det” (Kvinnlig administratör, hyresgäst - med körkort 

utan bil).  

”han [min man] är väldigt mycket för att minska energianvändningen. […] han läser varje 

månad hur vi förbrukar mot för förra året och han försöker alltid se om vi kan komma lite 

lägre.[…] vi har faktiskt nu i höst bytt alla fönster … Så nu har vi riktigt bra isolerfönster … så 

att det gör ju väldigt mycket för energiförbrukningen förstås. ” (Kvinnlig småhusägare med bil) 

”Vi installerade ju bergvärme ganska omgående när vi köpte huset. Som känns bra både att 

det är billigt och vad jag förstår miljövänligt. […] fick vi också köpa ganska nyligen en ny 

diskmaskin och då var det, då kollade vi på vattenförbrukningen och energiförbrukningen på 

den.” (manlig småhusägare med bil) 

Att minska inomhustemperaturen, vilket är en annan icke-investeringsåtgärd, föredras av ett relativt 

litet antal deltagarna. Hyresgästerna är mindre benägna att minska sin inomhustemperatur som en 
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energibesparande åtgärd. Ett stort antal hyresgäster nämnde emellertid också att de skulle kunna 

minska innetemperaturen om det fanns något ekonomiskt incitament. 

 

7.3. Information om energianvändning 
”jag är ju hyresgäst så jag betalar min egen el men värme och sånt är inte något som jag 

direkt påverkar. Jag tror för min del är det framför allt en fråga om att jag inte är så väl 

medveten om vad det är som jag skulle kunna göra som påverkar min energiförbrukning. […] 

det som skulle hjälpa mig är att veta vad jag använder som jag skulle kunna förändra enkelt. 

Vilka beteenden kan jag ändra enkelt för att minska min elförbrukning.” (manlig student, 

hyresgäst – med körkort men utan bil) 

Hela 66 procent av de deltagarna rapporterade att de tycker om att får feedback på deras 

energianvändning (Figur 30). Mer kvinnor (69 %) jämfört med män (61 %) uttryckte intresse för att få 

feedback om energianvändningen (chi-square p≤ 0,05). Mer kvinnor (64 %) än män (55 %) föredrar att 

ha en energimätare i huset (chi-square p≤ 0.1). Pensionärer visade sig vara mindre intresserade av att 

få feedback om energianvändningen, medan majoriteten av studenterna och de som förvärvsarbetade 

var intresserad av att få feedback om energianvändningen. Utbildning spelar en viktig roll i deltagarnas 

inställning till feedback om energianvändningen. Personer med högskoleutbildning är mer benägna att 

uttrycka intresse för att få feedback (chi-square p ≤ 0,05). Människor som är ≤ 55 år var mer benägna 

att föredra feedback (chi-square p ≤ 0.001). Fler kvinnor (30 %) än män (21 %) rapporterade att de inte 

visste var energimätaren var installerad. 

 

 

Figur 30.  Andelar av deltagare som vill få feedback i de fyra deltagargrupperna.  

 

Bristande kunskap kom fram som ett hinder för att förändra beteendet: 

”för min del så tror jag att jag behöver information och jag behöver också bli påmind av det 

och en sån där app som visar antingen förbrukning eller som ger ett lite dåligt samvete, det 

tror jag är bra.” (Kvinnliga småhusägare med bil) 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

% av de svarande som uppskattar att få feedback om sitt hushålls 
energianvändning

Förvärvsarbete Studerande Pensionär Ovriga Total



38 
 

Majoriteten av deltagarna önskar inte frekvent återkoppling om energianvändning (Figur 31). Cirka 5 

procent önskar återkopplingsfrekvensen en gång i timmen, varje dag. Cirka 80 procent av de svarande 

föredrar en feedbackfrekvens på en gång i månaden eller mer sällan. Relativt fler pensionärer föredrar 

en återkopplingsfrekvens motsvarande en gång varje år. 

 

 

Figur 31.  Efterfrågad frekvens för feedback om energianvändning i de fyra deltagargrupperna.  

 

Figur 32 visar hur respondenterna föredrar att få feedback om energianvändning. Respondenterna 

föredrar i första hand att få feedbacken i mobilen (medelvärde på 4,35 i en Likert-skala på 1 till 7). 

Studenterna föredrog i högsta grad att få feedbacken i mobilen (medelvärde 5,01). Det minst 

föredragna alternativet var att få feedbacken i form av ett särskilt dokument skickades ut av elbolaget 

(medelvärde 3.2). De tre första valen i fallande ordning för pensionärer var att få feedbacken ned 

smarta mätare (medelvärde 4,06), i fakturan (4,03) och som ett separat dokument från elföretaget 

(3.74). 

”jag är nog inte tillräckligt intresserad för att söka efter information själv” (Kvinnlig 

administratör, hyresrätt, körkort ingen bil) 
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Figur 32.  Form för hur feedback för energianvändning föredras i de fyra deltagargrupperna.  

 

På frågan huruvida elföretaget har ett energiprogram rapporterade 85 procent av deltagarna att de 

inte vet. 9 procent svarade att det finns en Energiapp, men de använder den inte och endast 1 procent 

uppgav att det finns en Energiapp och de använder den. 4 procent rapporterade att elbolaget inte har 

en Energiapp. På samma sätt rapporterade 66 procent av deltagarna att de inte vet huruvida deras 

energiföretag har en webbsida där de kan få tillgång till information om sin energianvändning. Ungefär 

30 procent av deltagarna rapporterade att deras elbolag har en sådan möjlighet, men endast 9 procent 

av deltagarnana har använt den. 

 

7.4. Synen på case-specifika åtgärder för minskad energianvändning 
”Det finns så otroligt mycket häftig teknik som utvecklas inom byggsektorn. Det är återigen 

det att det är ju ofta en kostnadsfråga och problemet är framför allt om man ska bygga […] 

att boenden måste vara tillgängliga även för den som inte har så mycket pengar t.ex. är 

arbetslös eller student. Och hur kombinerar du att ha prisvärda boenden som samtidigt är 

klimatsmarta?” (Manlig administratör, bostadsrätt utan körkort)  

 

”... solenergi är ju också bra. Jag är lite fundersam kring prissättningen där för det har vi 

faktiskt tittat på och det skulle för oss bli dyrare med våran boendesituation att ha solceller 

på taket för att inköpspriset är sådan eller hyran från Umeå Energi är så pass hög så att det 

inte skulle löna sig” (manlig småhusägare med bil)   

 

”vi är nog en sån familj som försöker tänka miljömässigt och hållbart men vi tycker också om 

att köpa nya, alltså att hålla oss ajour med... så det är nog någon kombination men, men vi 

försöker att inte använda den här slit-och-släng-kulturen utan hellre att... köpa någonting 

som man känner det här kommer vi använda och så behåller man det eller försöker ha kvar 

det. Just för att tänka lite mer långsiktigt och hållbart”. (Kvinnliga småhusägare med bil) 
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I Figur 33 redovisas deltagarnas syn på energianvändningsreducerande åtgärder i byggnader som 

bidrar till en hållbar utveckling.  De olika åtgärder för att minskning energianvändningen bedömdes 

av deltagarna (i en Likert-skala av 1 till 7, där 1 = inte alls positiva och 7 = mycket positiva). 

Installation av solceller på taket är de alternativ som majoriteten av de deltagarna värderar högst. De 

tre efterföljande åtgärderna var i fallande ordning: att ersätta elvärme med fjärrvärme, energieffektiv 

renovering av den befintliga byggnaden och installation av energieffektiva apparater. Kvinnorna har 

generellt en mer positiv syn än män på de flesta åtgärder som var föremål för bedömning. 

 

Figur 33.  Åsikter om energieffektiviseringsåtgärder i de fyra deltagargrupperna.  

 

  

0 1 2 3 4 5 6 7

Tillämpning av "kallhyra" (de boende betalar separat för
uppvärmningen)

Inglasning av balkonger

Nya hus byggda med trä

Installation av display som visar energiinformation i huset
(smarta mätare)

Byte till energibesparande kranar

Öka medvetenheten hos de boende om möjligheter att
minska hushållets energianvändning

Byggande av nya lågenergihus (till exempel passiva hus)

Installation av energieffektiva apparater/utrustning i
hushållet

Renovering av befintligt bostadsbestånd med fokus på
energibesparing

Ersätta elvärme med fjärrvärme

Installation av solpaneler på taken i bostadsområdet

Förvärvsarbetande Studerande Pensionärer Övriga Totalt



41 
 

8. Små steg av beteendeförändring inom transport och 

energianvändning 
”det är klart att jag skulle ändra mitt beteende ännu mer. Ibland är man ju väldigt bekväm 

liksom. Att ja, vi ska någonstans så visst det skulle ta tjugo minuter att gå med ja, nu vart det 

bilen ändå. […] det tänker jag på varje gång, speciellt i vintern när jag sätter mig i bilen och ska 

åka iväg någonstans liksom. Okej, den hinner inte ens bli varm motorn - vilket gör ju att då 

släpper den ju ut som mest. Så att det är någonting som jag funderar på men jag vet faktiskt 

inte riktigt hur jag ska lösa det.” (Manlig småhusägare med bil) 

Att förändra ett beteende är en process som således inte går från inget till allt i ett steg, utan snarare 

går från stadie till stadie med mer och mer aktiva val. Så gäller även för miljörelaterade beteende så 

som resbeteende och färdmedelsval. Bamberg (2007) beskrev i sin ”Behavioral change stage model” 

för bilanvändning fem steg för beteendeförändring (se Tabell 2 för skalan för både transport och 

energianvändning). Det första steget benämns som Pre-kontemplations steget (eng. Precontemplation 

stage) och motsvarar individens upplevda avsaknad av behov att ändra sitt bilanvändande eller att det 

för tillfället är omöjligt att ändra. Detta inaktiva förändringssteg följs av ett Kontemplationssteg (eng. 

Contemplations stage) och motsvarar individens önskan om en ändring. Kontemplationsstegen kan 

följas av ett Förberedelse/agerandesteg (eng. Preparation/action stage) där individen uttalar ett mål 

att ändra beteendet. Sist ansluter ett Upprätthållande steg (eng. Maintenance stage) där beteendet 

har ändrats och målet är att få denna förändring att bestå. Utöver dessa finns även ett steg som 

beskriver de som är Fångna (eng. Captives) i ett beteende utan möjlighet att ändra, eller som i detta 

bilanvändningsfall inte äger en bil och därför behöver ändra sitt beteende. 

 

Tabell 2.  Antal och procent gällande socio-demografisk data  

 Transport Energianvändning 

Pre-kontemplationssteg Jag använder bilen för de flesta av mina 
resor för tillfället och är nöjd med min nivå 
av bilanvändning och ser inget behov av att 
minska det; 

Jag är nöjd med min nivå av 
energianvändning i mitt hushåll och ser 
inget behov av att minska den 

 Jag använder fortfarande bil för de flesta av 
mina resor, men jag skulle vilja minska min 
nivå av bilanvändning. För tillfället är det 
dock omöjligt för mig att göra 

Jag skulle vilja minska min nivå av 
energianvändning i mitt hushåll. För 
tillfället är det dock omöjligt för mig att 
göra 

Kontemplationssteg Jag använder bilen för de flesta av mina 
resor, men jag funderar på att minska 
bilanvändandet till fördel för något annat 
färdmedel. För tillfället är jag dock osäker 
på hur jag skulle byta ut mina bilresor och 
när jag skulle kunna göra det 

Jag funderar på att minska min nivå av 
energianvändning i mitt hushåll. För 
tillfället är jag dock osäker på hur och när 
jag ka kunna göra det 

Förberedelse/agerandesteg Jag använder bilen för de flesta av mina 
resor, men jag har som mål att minska mitt 
bilanvändande. Jag vet redan vika resor jag 
kan ersätta och med vilka alternativa 
färdsätt. Jag har dock inte gått från ord till 
handling ännu 

Jag har som mål att minska 
energianvändningen i mitt hushåll. Jag vet 
redan vilka åtgärder jag kan vidta. Jag dock 
inte gått från ord till handling ännu 

Upprätthållande steg Då jag är medveten om de problem som är 
relaterad till bilanvändning så försöker jag 
redan idag att använda alternative färdsätt 
till bilen så mycket som möjligt. Jag avser 
fortsätta med detta eller t.o.m. minska min 
bilanvändning ännu mer 

Då jag är medveten om de problem som är 
relaterade till energianvändning i hushållet 
så försöker jag redan idag att tänka på min 
energianvändning så mycket som möjligt: 
jag avser fortsätta med detta eller t.o.m. 
minska min energianvändning ännu mer 

Fångna Jag har inte tillgång till bil, så att minska 
bilanvändningen är inte ett alternativ för 
mig 

Jag kan inte påverka energianvändningen i 
mitt hushåll, så att minska den är inte ett 
alternativ för mig 
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Det blir tydligt av resultatet (se Figur 34) att det är en minoritet av deltagarna (uppdelat på huvudsaklig 

sysselsättning) som är i kontemplations och förberedelse/agerandesteget, gällande minskning av 

bilanvändning. Majoriteten är antigen fånga, som i detta fal betyder att de inte har tillgång till en bil 

och således inte behöver ändra sitt beteende, i fasen att upprätthålla en redan genomförd förändring, 

eller i pre-kontemplationssteget som gör gällande att de inte upplever ett behov av att ändra sitt 

resbeteende. Störst andel som inte har tillgång till bil ser vi i studentgruppen. Kvinnor visar sig vara i 

upprätthållande steget i större utsträckning än män (45 % jmf med 33 %) samt i mindre utsträckning i 

de övriga stegen. 

 

Figur 34.  Andelar av deltagare i olika beteendeförändringssteg i de fyra deltagargrupperna. 

 

 

Figur 35.  Andelar av deltagare i olika beteendeförändringssteg uppdelat på boendeform.  
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Ser vi till beteendeförändringsstadier för bilanvändning uppdelat på boendeform ser vi i Figur 35, att 

det främst är de som bor i hyresrätt som ej har tillgång till bil (Fångna5), vilket även sammanfaller med 

studentgruppen i viss utsträckning. För samtliga tre boendeformer ser vi att andelen som befinner sig 

i stadier av upprätthållande av en genomförd förändring är relativt stor, samt att de som ej upplever 

ett behov av att ändra sitt resbeteende är en större andel än de som befinner sig i 

kontemplation/förberedelse/agerande steget. 

Ett antal boende är intresserade av att minska sitt hushålls energianvändning (Figur 36), men de är inte 

säkra på hur och när de skulle kunna genomföra åtgärderna (Kontemplationssteg). Utan noggrann 

information, som är tillgänglig, kan många husägare tro att de gör tillräckligt och det som är möjligt, 

för att minska sin energianvändning och att de därför inte får tillgång till kunskap som kan avsevärt 

minska sin energianvändning. Att tillhandahålla relevant information om energieffektivitetsåtgärder 

som uppfattas som tillförlitliga kan underlätta för dessa grupper till energireduceringsinitiativ. Cirka 30 

procent av de svarande var nöjda med sitt hushålls energianvändning och är mindre benägna att vidta 

åtgärder för att minska energianvändningen (pre-kontemplation-inget behov). Bland de olika 

kategorierna ansåg en stor andel av pensionärerna (cirka 50 %) att de var nöjda med sitt hushålls 

energianvändning. Ett större antal män (37 %) jämfört med kvinnor (27 %) ansåg att de inte hade någon 

anledning att minska sitt hushålls energianvändning, eftersom de var nöjda med hushållets 

energianvändning. 

 

Figur 36.  Andelar av deltagare i olika beteendeförändringssteg de fyra deltagargrupperna samt det totala 

urvalet.  

 

Figur 37 presenterar respondenternas nuvarande boende och hur de använder bostaden med deras 

energianvändning. Jämfört med boende i småhus så var fler bostadsrättsägare och hyresgäster nöjda 

med sin dagliga energianvändning (pre-kontemplation-inget behov). Cirka 25 procent av 

respondenterna bland de tre kategorierna av boende var överens om att de önskade minska 

energianvändningen, men de var inte säkra på hur och när de kunde göra det (Kontemplationssteg). 

Ett större antal småhusägare (27 %) var medvetna om energianvändningarna i deras hus och 

reflekterade över det (Upprätthållandesteget). I allmänhet verkar enskilda husägare ha en mer 

                                                           
5 Begreppet “Fångad” blir felvisande i fallet med bilresande, med sin negativa konnation. Dock väljer vi att behålla begreppet för att inte 

skapa nya begrepp för en redan existerande skala. 
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genomtänkt plan att minska sin dagliga energianvändning. Endast ett fåtal procent av respondenterna 

tyckte att de inte kunde påverka energianvändningen i deras hus (Fångna). 

 

Figur 37.  Andelar av deltagare i olika beteendeförändringssteg uppdelat på boendeform.  
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9. Diskussion och framtida behov 
Att människor som lever, reser och använder energi i städer bidrar till det försämrade klimatet och att 

det finns behov av att framledes utveckla städer på ett hållbart sätt står utom tvivel.  

”Det ena är något som faktiskt är långsiktigt i termer av att det inte är beroende av 

resurser som kommer att ta slut. Hållbar energi i den meningen att du kan bygga en 

verksamhet som inte kommer vara beroende av olja eller kol eller någonting sånt. Men 

det andra med hållbar energi är väl att det är […] en nettoeffekt på miljön som är låg. Så 

att det som förbrukas för att du ska få din energi inte är så stor […] att det inte har för 

mycket negativ inverkan på miljön.” (Manlig student, hyresrätt, körkort utan bil) 

 

”För mig handlar hållbar produktion ju om att förse människor med […] någon nödvändigt 

nivå av energi utan att göra skada på naturen.” (Kvinnlig student hyresrätt utan körkort) 

 

Två beteendeområden som är av stor vikt i hållbar utveckling av en stad är människors resbeteende 

och energianvändning i hushållet. Inom dessa områden finns potential till energibesparingar som 

baseras på dels frivillig basis men även som ett resultat av policyåtgärder eller tekniska hjälpmedel.  

I den aktuella studien ser vi att även om deltagarna inte söker efter nya produkter och 

produktupplevelser i något stor utsträckning, så vill deltagarna få råd av vänner och bekanta samt de 

som har erfarenhet av produkten, när väl en ny produkt ska införskaffas. Inom transportsektorn kan 

ny teknik ses inom bränsleområdet, där den rena batterielbilen ses som framtidens bil, samt olika 

former av planeringsverktyg i form av reserelaterade Appar. Inom energianvändningsområdet finns 

ett större utbud av tekniska lösningar som stödjer energibesparingsåtgärder, så som smarta mätare i 

hushållet och mobilappar. Tydligt är dock att för att teknik, som måste adopteras av en användare, ska 

ge önskad effekt, dvs. leda till ökad hållbarhet i en stad behöver människor vara öppna för ny teknik 

generellt. 

Det är tydligt att kvinnor rådfrågar, och litar på tidigare erfarenhet i större utsträckning än män. 

Fortsatt ser vi även att kvinnor i mindre utsträckning: letar efter nya produkter och varumärken, köper 

ny teknik utan att rådfråga någon, söker information om produkter och varumärken, besöker platser 

där man exponeras för ny teknik och säker nya produktupplevelser, jämfört med män. Denna 

könsskillnad bekräftas också i intervjuerna där de manliga intervjupersonerna uttrycker en annan syn 

på behovet av nya tekniska produkter än de kvinnliga som citaten nedanför illustrerar:  

”Jag är en tekniknörd så... jag köper säkerligen åtminstone tre-fyra tekniska prylar varje 

månad. Jag älskar teknik. Däremot så vet jag att det finns framför allt i mobiltelefoner 

finns en hel del beståndsdelar som när dom tas fram så är det ganska miljöförstörande.” 

(Manlig administratör bostadsrätt, utan körkort) 

 

”jag är inte så där jätteintresserad av att ständigt köpa nya tekniska produkter eller 

behöver den senaste mobiltelefonen eller någonting sånt, nej. Och jag har också försökt 

[…] trots att incitamentet verkligen inte är att man ska laga så har jag betalt för att laga 

ett trasigt glas på mobiltelefonen istället för att köpa en ny, trots att det är ganska dyrt 

för att jag också tycker att det känns absurt att köpa en ny mobil bara för att ett glas har 

gått sönder och mobilen i övrigt fungerar.” (Kvinnlig student, hyresrätt utan körkort) 
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Noterbart är även att det är den yngre generationen som uppvisar störst öppenhet och nyfikenhet på 

ny teknik (Hudson et al, 2016). 

En viktig lärdom är således att en övergång till smarta städer (som bygger på tekniska lösningar) inte 

nödvändigtvis kommer ske smärtfritt, då öppenheten och nyfikenheten på ny teknik inte är markant – 

detta trots ett överlag högutbildat urval. Med stort fokus på tekniska lösningar finns således även 

risker, främst risken att alienera grupper av medborgare från den hållbara utvecklingsprocessen.  

 

9.1. Transporter och beteendeförändring 
Vi har alla ett behov av att förflytta oss i vår vardag. Det kan handla om att ta sig till och från jobbet, 

att handla mat eller besökas vänner. Har vi en stabil vardag som är repetitiv, dvs. vi upprepar samma 

typ av resor ungefär på samma sätt varje dag eller vecka, kommer vi dessutom att etablera vanor för 

vilka färdsätt vi använder oss av för de olika typerna av resor – vilket vanligtvis är bilen för många 

människor. I den aktuella studien kunde vi dock konstatera att deltagarna inte någon stor utsträckning 

använde bil regelbundet (arbetsresor, resor till studier). Här ser vi istället tydligt att cykel är det 

färdmedel som man i majoritet använder för denna typ av resa. Hela 45 - 65 procent anger att de 

använder cykel till arbete/studier 5 gånger/vecka eller mer. Detta kan vara ett utfall av att många 

deltagare både bor och verkar (arbetar eller studerar) inom det valda studieområdet 

(Universitetsområdet) som såldes talar för tanken med en förtätad stad där avståndet mellan de olika 

aktiviteterna i livet hålls korta. Det kan även vara ett resultat av ett medvetet val att inte använda bil i 

onödan. Vi såg att en majoritet var antigen fångna, som i detta fall betyder att de inte har tillgång till 

en bil (35 %) och således inte behöver ändra sitt beteende, i fasen att upprätthålla en redan genomförd 

förändring, eller i pre-kontemplationssteget som gör gällande att de inte upplever ett behov av att 

ändra sitt resbeteende.  

Sett till detta resultat blir deltagarnas syn på transportrelaterade åtgärder intressanta. Att deltagarna 

i större utsträckning ansåg att åtgärder som fokuserar på att förbättra alternativen till bilen skulle leda 

till att minskat bilanvändande, var den rätta vägen att gå. Således är åtgärder som fokuserar på 

förbättrad drift och underhåll av cykelbanor, förbättrat cykel- och gångvägnät, gratis eller billigare 

kollektivtrafik (buss och tåg) samt tätare bussturer något som i större utsträckning tilltalar de som inte 

redan är fast i en bilvana. Var i livet man befinner sig (om man förvärvsarbetar, studerar, är pensionär) 

är viktigt att ta i beaktande, då detta ger olika förutsättningar och behov. Fortsatt är det av stor vikt 

att en medvetenhet om att beroende på var i beteendeförändringsprocessen man befinner sig har 

betydelse för vilka typer av åtgärder som man ser som effektiva samt acceptabla och som leder till 

faktisk förändring.  

Att åtgärder upplevs vara effektiva är av stor vikt för deras legitimitet. Ska en åtgärd minska 

privatbilismen så måste den upplevas leda till just det. Det vi ser i denna studie är dock att ingen av de 

universitetsområdesspecifika åtgärder som det finns planer för upplevs vara särdeles effektiva. 

Åtgärder som direkt riktar sig mot privatbilism via parkerings- och strukturella åtgärder är de som 

upplevs vara minst effektiva, vilket kan förklaras av att en majoritet har minst en bil i hushållet (65 %). 

Cykelorienterade åtgärder anses generellt vara den typ av åtgärder man ser som mest effektiva vad 

gäller att minska den biltrafiken och därmed bidra till en hållbar utveckling av stadsdelen. En åtgärd 

som uppfattas som effektiv accepteras i större utsträckning. Acceptans av åtgärder är viktig i det 

avseende att avsaknaden av detsamma kan leda till reaktioner som t.o.m. kan leda till ökad 

privatbilism, genom att en negativ syn på höjda skatter (låg acceptans) kan leda till i värsta fall en slags 
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”trotsreaktion” – ingen ska tala om för mig vad jag ska göra. Således är det av stor vikt att åtgärder 

utvecklas med hänsyn tagen till både objektiv effektivitet och subjektiva upplevelser av detsamma, för 

att dessa ska leda till relativa effekter på ett beteende. 

 

9.1. Energianvändning i byggnader 
Majoriteten av deltagarna ansåg att hushållets årliga energikostnad inte var hög. Bland majoriteten av 

de tillfrågade, särskilt de som bor i lägenheter, kan uppfattningen i sig vara ett hinder för åtgärder att 

minska hushållets energianvändning. Majoriteten av deltagarna i undersökningen bor i lägenhet och 

för dem ingår värmeenergikostnaden i hyran eller i månadsbetalningen till föreningen/bostadsbolaget. 

Med anledning av att värmeenergikostnaden är "dold" i den månatliga avgiften/hyran, så kanske de 

inte är medvetna om den faktiska värmeenergianvändningen och kostnaden. Det förhållandet kan 

kanske delvis förklara varför den stora andelen svarande, särskilt i den senare kategorin, har en negativ 

inställning till att minska användningen av värmeenergi. Elkostnaden däremot ingår oftast inte i hyran. 

Dessutom betalar 16 procent sin elräkning med "autogiro". För dessa kanske inte summan i 

elräkningen är den optimala återkopplingssignalen för hushållets elanvändning under den senaste 

perioden. För de tre undersökta grupperna av deltagare så anser i högst utsträckning boende i 

enfamiljshus att deras värmeenergi och elkostnaden är hög. Vidare anser relativt många boende i 

enfamiljshus det som troligt att de kan vidta åtgärder för att minska sin dagliga energianvändning. Det 

är möjligt att deras uppfattning om hög energikostnad kan utgöra en motivation för planerna på 

energieffektivisering. 

Trots att majoriteten av deltagarna inte ansåg att hushållets energianvändning var så hög så hade en 

majoritet uppfattningen att det är viktigt att minska hushållens energianvändning (både värmeenergi 

och el). Detta visar på en allmänt positiv attityd till miljön. 

Även om man släcker belysningen när den inte behövs och även om man byter till miljövänligare typer 

av belysning så kan energibesparingspotentialen för sådana åtgärder vara begränsade. Dessutom kan 

det få konsekvenser för ytterligare energieffektivitetsbeteende. Man kanske inte vidtar ytterligare 

åtgärder för att minska energianvändningen på grund av att man redan anser sig ha gjort sin del för 

att minska energianvändningen i hushållet. När man börjat inse att åtgärderna som gjorts, till exempel 

att stänga av belysning, inte realiserat de förväntade energibesparingarna kan vederbörande bli 

desillusionerad mot energieffektivitetsåtgärder i allmänhet (Kempton et al., 1985). I intervjuerna 

visade det sig att incentiven var starkare hos småhusägare. Det fanns ett helt annat tänk hos deltagare  

Ett relativt litet antal deltagare är positiva till att minska inomhustemperaturen, vilket är en annan 

åtgärd som inte kräver någon investering. Hyresgäster är mindre benägna att minska sin 

inomhustemperatur i ett led att spara energi. Men ett stort antal hyresgäster nämnde att de skulle 

kunna tänka sig att minska inomhustemperaturen bara det finns något ekonomiskt incitament. 

En stor andel av småhusägarna, särskilt ensamstående småhusägare trodde att de har gjort vad som 

varit möjligt för att minska sitt hushålls värmeenergi. Denna uppfattning om slutanvändning är 

användbar när kommunikation till dessa deltagare om eventuella ytterligare 

energieffektivitetsförbättringar ska initieras. Människor kan ignorera information om hur de kan 

minska energianvändningen på grund av så kallade selektiva exponeringsfenomen. Åtgärderna kan 

vara oförenliga med befintliga behov, attityder och övertygelser. Resultaten från denna studie visar på 

vikten av att tillhandahålla effektiv och tillförlitlig information. Särskilt anpassad information kan vara 

en policyåtgärd för att främja energieffektivitet inom bostadsområdet. 

 



48 
 

Ett antal deltagare är intresserade av att minska sitt hushålls energianvändning, men de är inte säkra 

på hur och när de kan genomföra åtgärderna. Utan noggrann och väl tillgänglig information kan många 

husägare villfaras att tro att de redan gör vad som är möjligt för att minska sin energianvändning (Attari 

et al., 2010). De kan därför vara ovetande om åtgärder som avsevärt kan minska energianvändningen. 

För denna grupp kan därför initiativ att minska energianvändningen påskynda med relevant och 

tillförlitlig information om energieffektivitetsåtgärder. Ungefär en tredjedel av deltagarna anser att 

tillgången till tillförlitlig information om kostnader och fördelar med energieffektivitetsåtgärder skulle 

kunna motivera dem att vidta åtgärder för att minska hushållets energianvändning. Dessutom anser 

ett stort antal att anpassad information skulle motivera dem att vidta åtgärder för att minska 

energianvändningen. En stor andel av husägare, särskilt ensamstående husägare, tror att de har gjort 

det som är möjligt för att minska hushållets värmeenergi. Denna uppfattning utgör en utmaning vid 

kommunikation om eventuella ytterligare energieffektiviseringar. Detta beror på att människor kan 

ignorera information (i det här fallet om minskning av energianvändningen) på grund av "selektiv 

exponering". Det kan vara så att åtgärderna inte uppfattats överstämma med deras behov, attityder 

och övertygelser (Rogers, 2003). Resultaten från denna studie upprepar vikten av att tillhandahålla 

effektiv, tillförlitlig och speciellt anpassad information, som en viktig del av en strategi för att främja 

energieffektivitet inom boendet. 

Flertalet deltagare rapporterade att de skulle vilja få feedback på sin energianvändning. Bara att ge 

feedback på så sätt som deltagarna önskar kan motivera några att vidta åtgärder för att minska 

energianvändningen. Frekvent återkoppling på energianvändning önskar inte av en majoritet av 

deltagarna. Frekvens för en föredragen återkoppling av energianvändning är en gång i månaden eller 

mer sällan. Majoriteten av deltagarna, särskilt de som är studenter ser gärna att de får information om 

energianvändningen i en mobilapplikation. Flertalet deltagare (85 %) rapporterade emellertid att de 

inte vet om deras elföretag har en energiapp. Att majoriteten inte kände till om det finns ett 

energiprogram, oavsett om elföretaget har ett energiprogram eller inte, tyder på att deltagarna inte 

tar initiativ till att leta efter energiappar. På samma sätt uppgav majoriteten av de tillfrågade att de 

"inte vet" om deras elföretag har en webbsida där de kan få tillgång till information om 

energianvändningen. För att nå slutanvändarna måste berörda aktörer göra apparna och/eller andra 

informativa verktyg mer användarvänliga och engagerande. Dessutom bör energibolagen mer effektivt 

informera användarna om existensen, när de har sådana verktyg. 

Deltagarna har i allmänhet en positiv inställning till olika byggrelaterade åtgärder som kan bidra till en 

hållbar utveckling av bebyggelsen. Bland de olika föredragna alternativen utmärkte sig särskilt 

solpaneler. Men i studentgrupperna var den mest favoriserade åtgärden att ersätta elvärme med 

fjärrvärme. 

 

9.2. Steg av beteendeförändring och åtgärder 
Än mer komplext blir det när åtgärder ska sättas in för olika typer av beteendeområden 

(energianvändnings och privatbilism) givet att människor kan befinna sig i olika steg av 

beteendeförändring. I Tabell 3 ser vi den kombinerade andelen deltagare i studien som befinner sig i 

pre-kontemplativa, kontemplativa och aktiva/upprätthållande steg för energianvändning och 

privatbilism (Nordlund et al., forthcoming).  
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Tabell 3.  Andel deltagare i olika beteendeförändringssteg för energianvändning och bilanvändning.  

 Beteendesteg bilanvändning 

Beteendesteg 

energianvändning Pre-kontemplation Kontemplation Aktion/Upprätthållande 

Fångna/Pre-kontemplation 39,2 4,5 56,3 

Kontemplation 11,6 10,5 77,9 

Aktion/Upprätthållande 13,7 7,2 79,1 

 

Mer än 50 procent av de som agerar och/eller upprätthåller en minskning gällande sin bilanvändning 

inte alls har kommit långt vad gäller energianvändningen. Dels kan detta bero på en faktisk avsaknad 

av möjlighet att påverka sin energianvändning, vilket då föranleder tanken om sådana möjligheter 

måste ges i större utsträckning, i t.ex. hyreslägenheter och studentboenden. Det kan även vara ett 

resultat av att man gör gott för miljö inom ett område för att slippa gör det inom ett annat. Sådana 

mer komplexa relationer mellan olika beteendeområden måste studeras mer, för att valid kunskap ska 

kunna finnas för framgångsrik stadsutveckling åt det hållbara hållet. 

 

9.3. Hållbar stadsutveckling – möjligheter och hinder för en kommun/stad 

 
I den aktuella studien kan vi konstatera behovet av att se på det här urvalet som ett specifikt fall (case 

study), då gruppen skiljer sig åt från populationen i övrigt, med högre andel högutbildade och fler som 

inte använder bil regelbundet. Allt för långt dragna slutsatser om möjligheter med hållbar 

stadsutveckling ska ske med viss försiktighet, när vissa specifika stadsdelar används som testbäddar 

för arbetet. Till viss del kan resultat som dessa används som goda exempel på möjligheterna i arbete 

mot en hållbar och smart stad, men det kan även vara så att området i sig är så unikt att möjligheten 

av överföra kunskap och insikterna kan vara svåra att åstadkomma till andra stadsdelar, städer, eller 

kommuner. Vi kan konstatera att liknande studier i andra kontexter behovs. 

I intervjuerna framkom det även en tydlig uppfattning att det måste vara möjlighet att kombinera att 

staden både växer och är samtidigt hållbar – att den ena inte får exkludera den andra.  

”växande städer är ju någonting vi har och därför måste vi på något sätt anpassa politiken så 

att dom kan vara hållbara och samtidigt växa. […] att det finns absolut förutsättningar att 

förtäta och att förtätningen därmed också i sig kan skapa hållbarhet.” (kvinnlig student, 

hyresgäst utan körkort) 

”Jag ser liksom inget alternativ […] om du försöker hindra en stads tillväxt så kommer du 

hindra en massa andra saker och då kommer du göra det svårt att lägga de resurser som man 

vill ha på att göra staden hållbar. […] Jag tror att du måste hitta en lösning som gör att du 

kombinerar tillväxt och hållbar utveckling.” (manlig student, hyresgäst – med körkort men 

utan bil) 
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Appendix 1 
 

 

Frågor om ditt resande  

 

1 Jag har körkort för personbil Ja/Nej 

2 I hushållet finns: 0, 1, 2, 3 eller fler bilar 

3 Den bil jag huvudsakligen använder är en: Vanlig bensin/dieselbil; Bränslesnål bensin- eller dieselbil, s.k. 
miljöbil; Bil som skrivs på alternativa drivmedel, gas eller etanol; 
Bil som drivs på el, hybrid, plug-in hybrid, eller ren elbil 
 

4 Om du har egen bil, hur många kilometer per vecka kör 
du vanligtvis med din privata bil? 

Km 

5 Jag har kännedom om att de finns en bilpool i min närhet: Ja, det har jag kännedom om; Nej det har jag inte kännedom om 

6 Jag har tillgång till en bilpool: Ja, men jag är inte medlem; Ja, jag är medlem; Nej 

7 Jag har tillgång till en tjänstebil för arbetsresor: Ja/Nej 
 

8 Jag har rabatt- eller periodkort for kollektivtrafiken 
(lokalbussen) i Umeå: 

Ja/Nej 

9 Hur långt (i minuter respektive kilometer) uppskattar du 
att det är mellan din bostad och följande platser som du 
vanligtvis fördas till? 

a. Närmaste busshållplats till fots (min/Vet ej) 
b. Affären där du huvudsakligen gör dina inköp (Km/Vet ej) 
c. Arbete/skola [ange endast om du arbetar/studerar] (Km/Vet 

ej) 
d. Stadskärnan (Km/Vet ej) 
 

10 Hur ofta använder du bil för olika typer av 
resor/aktiviteter? 

Aldrig; 1-3/ggr år; 1-3/ggr mån; 1-2/ggr vecka; 3-4/ggr vecka; 
5/ggr vecka eller mer 

 Resor till och från arbete/studier;  
Resor i arbetet (t.ex. tjänsteresor eller resor i 
hemtjänst);  
Resor för inköp av dagligvaror (t.ex. livsmedel) och 
övriga inköp;  
Övriga resor (läkarbesök, fritidsaktiviteter, besöka 
släkt/vänner, till nöjen);  
Resor till fritidshus 

 

11 Hur ofta använder du kollektivtrafik (lokalbuss) för olika 
typer av resor/aktiviteter? (se alt punkt 10, minus till 
fritidshus) 

Aldrig; 1-3/ggr år; 1-3/ggr mån; 1-2/ggr vecka; 3-4/ggr vecka; 
5/ggr vecka eller mer 

12 Hur ofta använder du cykel eller gång för olika typer av 
resor/aktiviteter? (se alt punkt 10, minus till fritidshus) 

Aldrig; 1-3/ggr år; 1-3/ggr mån; 1-2/ggr vecka; 3-4/ggr vecka; 
5/ggr vecka eller mer 
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13 Beteendeförändringssteg (bilresande) 
Välj endast ett påstående: 

- Jag använder bilen för de flesta av mina resor för tillfället och 
är nöjd med min nivå av bilanvändning och ser inget behov 
av att minska det;  

- Jag använder fortfarande bil för de flesta av mina resor, men 
jag skulle vilja minska min nivå av bilanvändning. För tillfället 
är det dock omöjligt för mig att göra;  

- Jag använder bilen för de flesta av mina resor, men jag 
funderar på att minska bilanvändandet till fördel för något 
annat färdmedel. För tillfället är jag dock osäker på hur jag 
skulle byta ut mina bilresor och när jag skulle kunna göra det; 

- Jag använder bilen för de flesta av mina resor, men jag har 
som mål att minska mitt bilanvändande. Jag vet redan vika 
resor jag kan ersätta och med vilka alternativa färdsätt. Jag 
har dock inte gått från ord till handling ännu; 

- Då jag är medveten om de problem som är relaterad till 
bilanvändning så försöker jag redan idag att använda 
alternative färdsätt till bilen så mycket som möjligt. Jag avser 
fortsätta med detta eller t.o.m. minska min bilanvändning 
ännu mer; 

- Jag har inte tillgång till bil, så att minska bilanvändningen är 
inte ett alternativ för mig. 

 Hur ser du på de olika planer som finns för området där du bor (den s.k. universitetsstaden kring campusområdet) med 
syftet att minska de negativa miljöeffekterna av biltrafiken? 

14 Hur effektiva tror du följande åtgärder kan vara för att 
minska biltrafiken och därmed bidra till en hållbar 
utveckling av stadsdelen där du bor? 

Skala 1 (Inte effektivt alls) – 7 (Mycket effektivt) 

 Förtätning av stadsdelen (fler bostäder, ökad tillgång 
till service och tjänster); 
Förändring av vägnätet i området med avsikt att 
minska tillgängligheten med bil (t.ex. vissa vägar tas 
bort); 
Förbättrade parkeringar för cyklar (cykelparkering 
under tak); 
Minskade parkeringsmöjligheter för bilar; 
Höjda parkeringsavgifter inom 
Universitetsstaden/Campus-området; 
Skapa bättre tillgång till utrustning för långsam 
laddning av elbil vid bostaden; 
Skapa station för snabbladdning av elbil på 
universitetsområdet; 
Elbilspool inom ditt kvarter/bostadsförening, 
hyreshusområde…; 
”Bicycle-highway” (höghastighets-cykelbana) som 
förbinder Universitetsstaden med centrum; 
Samtliga lokalbussar inom och igenom 
Universitetsstaden drivs på el; 
Tillgång till cykelpool; 
Mer väderskyddade busshållplatser (slutna 
hållplatskurer med sluss vid på- och avstigning); 
Tillgång till en pool med lådcyklar/lastcyklar; 
Bättre underhåll på cykelbanor (exempelvis vintertid) 

 

15 I vilken utsträckning skulle vara positiv till följande 
åtgärder är för att minska biltrafiken och därmed bidra 
till en hållbar utveckling av stadsdelen där du bor? (se alt 
punkt 14) 

Skala 1 (Inte positiv alls) – 7 (Mycket positiv) 

16 I vilken utsträckning tror du att du kommer minska ditt 
bilanvändande som ett resultat av de åtgärder som 
beskrivits ovan? 
Mitt bilanvändande kommer att minska…. 

Skala 1 (I mycket låg utsträckning) – 7 (I mycket stor utsträckning) 

17 I vilken utsträckning skulle du vid en minskad 
bilanvändning ersätta bil med följande färdmedel 
gällande arbetsresor? 

Skala 1 (I mycket låg utsträckning) – 7 (I mycket stor utsträckning) 

 Till gång; Till cykel; Till lokalbuss  
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18 I vilken utsträckning skulle du vid en minskad 
bilanvändning ersätta bil med följande färdmedel 
gällande inköpsresor? (se alt punkt 17) 

Skala 1 (I mycket låg utsträckning) – 7 (I mycket stor utsträckning) 

19 I vilken utsträckning skulle du vid en minskad 
bilanvändning ersätta bil med följande färdmedel 
gällande övriga resor? (se alt punkt 17) 

Skala 1 (I mycket låg utsträckning) – 7 (I mycket stor utsträckning) 

 Hur ser du på olika generella åtgärder för minska de negativa 
miljöeffekterna av ditt bilresande? 

20 I vilken utsträckning skulle följande förändringar få dig att 
minska ditt bilanvändande? 

Skala 1 (I mycket låg utsträckning) – 7 (I mycket stor utsträckning) 

 Gratis kollektivtrafik; Billigare kollektivtrafik; Tätare 
bussturer; Billigare tågresor; Höjt bensinpris; 
Ekonomiskt bidrag vid inköp av elbil; Kilometerskatt 
som påverkar vägskatten; Dyrare parkeringsavgifter; 
Färre parkeringsplatser; Förbättrat gång-och 
cykelvägnät (genare); Förbättrad drift och underhåll av 
cykelbanor; Användning av reseplanerare (Appar); 
Tillgång till gratis cykelpool; Tillgång till lådcykelpool  

 

 Frågor om din energianvändning och energieffektivitet i hushållet 

21 Vilket elbolag/nätbolag levererar el till ditt hushåll? _______(Bolag)/Vet ej 

22 Är valet av din el-leverantör baserat på ett aktivt val från 
din sida? 

Nej, Jag har inte gjort ett aktivt val; 
Nej, min bostadsförening har valt;  
Ja, ett aktivt val av en särskild leverantör; 
Ja, ett aktivt val av en särskild leverantör och specifikt grön el; 
Ja, ett aktivt val av grön el, men ej leverantör 

23 Vilken typ av avtal har du? Fast elavtal (1, 3 eller 5 år); 
Rörligt avtal; 
Vet ej 

24 Har ditt elbolag en energi-app? Ja, men jag använder den inte;  
Ja, och jag använder den; 
Nej;  
Vet ej 

25 Har ditt elbolag en egen webbsida med information om 
din energianvändning? 

Ja, och jag använder den för att ta del av min energianvändning; 
Ja, men jag använder den inte för att ta del av min 
energianvändning; 
Nej; 
Vet ej 

26 Hur betalar du för din hushållselsanvändning (separat 
från hyran eller ingår det i hyran)? 

Separat med pappersfaktura; 
Separat med e-faktura;  
Separat med autogiro; 
Ingår i min hyra 

27 Vilken uppvärmningsform har du för din bostad: (Du kan 
kryssa i flera alternativ) 

Fjärrvärme; Värmepump (t.ex. bergvärme, markvärme, 
luftvärme); El; Pellets/Flis/Ved; Olja; Solpaneler; Vet ej 

28 Mitt hushålls kostnad för hushållsel som används i 
bostaden: 

Baseras på mitt hushålls användning;  
Baseras på mitt hushålls och mina grannars användning 
(samfällighet);  
Ingår i hyran;  
Vet ej  

29 Mitt hushålls kostnad för uppvärmning av bostaden: (se 
alt punkt 28) 

 

30 Hur anser du om din årliga energianvändning där du bor? Skala 1 (Mycket liten) – 7 (Mycket stor) 

 Uppvärmning; 
Hushållsel 

 

31 Hur anser du om din årliga kostnad för 
energianvändningen där du bor? (se alt punkt 30) 

Skala 1 (Mycket liten) – 7 (Mycket stor) 

32 Hur viktigt är det för dig att minska din energianvändning 
gällande uppvärmning och hushållsel i ditt hushåll? (se alt 
punkt 30) 

Skala 1 (Inte viktigt) – 7 (Mycket viktigt) 

33 Jag har gjort vad som är möjligt för att minska min 
energianvändning gällande uppvärmning och hushållsel i 
mitt hushåll? (se alt punkt 30) 

Skala 1 (Instämmer inte alls) – 7 (Instämmer helt) 

34 Vad har du gjort de senaste tre åren för att minska din 
energianvändning? (flera alternativ kan väljas) 

Släckt lamporna när jag lämnar rummet;  
Sänkt inomhustemperaturen (radiatortermostat);  
Köpt energisnål utrustning (t.ex. kyl/frysskåp);  
Sänkt termostaten gällande varmvattentemperaturen; Bytt ut 
elektrisk utrustning (t.ex. mediaprodukter som TV, m.m.);  
Ersatt glödlampor med LED lampor;  
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Bytt till snålspolande utrustning;  
Använt mindre varmvatten;  
Investerat i bostaden (t.ex. tilläggsisolerat) 

35 Vad skulle kunna få dig att minska din energianvändning? 
(flera alternativ kan väljas) 

Lägre hyra om inomhustemperaturen sänks (t.ex. med 1-2 
grader); 
Ekonomiskt bidrag till t.ex. tilläggsisolering eller byte av fönster; 
Möjlighet att få låna/hyra verktyg; 
Få tillförlitlig information om kostnader och nyttan av 
energiåtgärder; 
Få personligt anpassad information om sätt att minska 
energianvändningen; 
Möjlighet att få lägre ränta på bostadslånen som ett resultat av 
energieffektivitetsförbättringar i bostaden; 
Annat:_______________________ 

36 Vilken av följande påståenden beskriver hur du känner 
för din dagliga energianvändning och huruvida du har 
någon plan för att minska din energianvändning? (Välj 
endast ett påstående) 

Jag är nöjd med min nivå av energianvändning i mitt hushåll och 
ser inget behov av att minska den; 
Jag skulle vilja minska min nivå av energianvändning i mitt hushåll. 
För tillfället är det dock omöjligt för mig att göra;  
Jag funderar på att minska min nivå av energianvändning i mitt 
hushåll. För tillfället är jag dock osäker på hur och när jag skulle 
kunna göra det;  
Jag har som mål att minska energianvändning i mitt hushåll. Jag 
vet redan vika åtgärder jag kan vidta. Jag har dock inte gått från 
ord till handling ännu;  
Då jag är medveten om de problem som är relaterad till 
energianvändning i hushållen så försöker jag redan idag att tänka 
på min energianvändning så mycket som möjligt. Jag avser 
fortsätta med detta eller t.o.m. minska min energianvändning 
ännu mer;  
Jag kan inte påverka energianvändning i mitt hushåll, så att 
minska den är inte ett alternativ för mig 

 

Information om din energianvändning 

 

37 Hur ofta läser du av din energimätare? Aldrig; Åtminstone en gång per år; Åtminstone en gång i halvåret; 
Åtminstone en gång per månad; Åtminstone en gång per vecka; 
Jag vet inte var min energimätare finns 

38 Skulle du vilja få feedback om ditt hushålls 
energianvändning? 

Ja/Nej 

39 Vad skulle vara den frekvens av feedback vill du ha för att 
kunna ta väl underbyggda beslut kring en minskning av 
energianvändningen? 

Varje timme; Varje dag; Varje vecka; Varje månad; Varje kvartal; 
Varje halvår; Varje år 

40 Vilken typ av information skulle du vilja ha som feedback 
på din energianvändning? 

Skala 1 (Instämmer inte alls) – 7 (Instämmer helt) 

 Historisk energianvändningsdata från mitt hem; 
Jämförelse av min energianvändning med andra 
liknande bostäder i bostadsområdet; 
Energianvändningen för all elektrisk utrustning i 
hushållet; 
Kostanden för energi-användningen för all elektrisk 
utrustning i hushållet; 
Specifika råd för att minska energianvändningen 

 

41 I vilken form skulle du vilja få feedback om ditt 
hus/hushålls energianvändning? 

Skala 1 (Instämmer inte alls) – 7 (Instämmer helt) 

 I fakturan; I anslutning till mitt konto hos elbolaget; I 
ett separat dokument från elbolaget utskickat som 
brev; I en mobilapplikation; I en smart mätare 

 

42 Skulle du föredra att ha en energimätare (Smart meter) 
inne i din bostad? 

Nej,  
Ja;  
Jag har redan en 

43 I vilken utsträckning instämmer du i följande påstående 
om en energimätare (Smart meter) inne i din bostad? 

Skala 1 (Instämmer inte alls) – 7 (Instämmer helt) 

 Hjälper mig att ha koll på min energianvändning; Ger 
mig möjlighet att estimera energi- och 
kostnadsbesparingar för olika energieffektiviserande 
åtgärder; Jag skulle inte lita på att den visar korrekt 
information; Skulle leda till att jag betalar för den el 
jag faktiskt använder; Jag är inte intresserad av en 
sådan energimätare (Smart meter) 

 



56 
 

 Hur ser du på de planer som finns för området där du bor (den s.k. 
universitetsstaden kring campusområdet) med syftet av minska 
energianvändningen? 

44 Hur effektiva tror du följande åtgärder är för att minska 
energianvändningen och därmed bidra till en hållbar 
utveckling av stadsdelen där du bor? 

Skala 1 (Inte effektivt alls) – 7 (Mycket effektivt) 

 Renovering av existerande bostadsbestånd med fokus 
på minskad energianvändning; 
Installation av solceller på taken av byggnader i 
området; 
Införandet av kallhyra (de boende betalar separat för 
uppvärmningen av boendet); 
Uppförande av nya hus som lågenergihus (t,ex. passiva 
hus); 
Byte av vattenkranar till energisnåla kranar; 
Installation av displayer med 
energianvändningsinformation i bostäder (Smart 
meter); 
Öka medvetenheten hos er boende om möjligheter att 
minska energianvändningen; 
Glasa in balkonger i bostadshus; 
Installation av energieffektiv apparatur/utrusning i 
hushållen; 
Ersätta eluppvärmning med fjärrvärme; 
Nybyggnation av hus sker med trämaterial 

 

45 I vilken utsträckning skulle du vara positiv till följande 
åtgärder är för att minska energianvändningen och 
därmed bidra till en hållbar utveckling av stadsdelen där 
du bor? (se alt punkt 44) 

Skala 1 (Inte positiv alls) – 7 (Mycket positiv) 

 Din syn på miljön 
46 

Nedan följer ett antal påstående om inom området 
miljön. Ange i vilken utsträckning Du instämmer i eller tar 
avstånd ifrån respektive påstående 

Skala 1 (Instämmer inte alls) – 7 (Instämmer helt) 

 Jag känner ansvar för miljöproblemen till följd av mitt 
dagliga beteende;  
De som i högre grad bidrar till miljöproblemen bör 
ändra sitt beteende mer än övriga; 
Personer som är viktiga för mig vill att jag ska bli mer 
miljövänlig i mitt vardagsliv; 
Människors beteenden (t.ex. bilanvändning och 
energianvändning i hushållet) är ett så allvarligt 
miljöproblem att åtgärder måste sättas in omedelbart; 
Om jag vill kan jag miljöanpassa min vardag; 
Att inte agera miljövänligt skulle ge mig dåligt 
samvete; 
Om utvecklingen fortsätter som hittills kommer vi 
snart att få uppleva en stor ekologisk katastrof; 
Det är ingen idé att jag ändrar mitt beteende eftersom 
det endast har liten betydelse för de negativa 
effekterna på miljön; 
Mina beteendeval har en avsevärd inverkan på 
förbrukningen av energiresurser; 
Det finns många problem och svårigheter med att 
miljöanpassa min vardag; 
De flesta människor som är viktiga för mig lever ett 
miljövänligt liv; 
Utifrån mina värderingar känns det vara rätt för mig 
att agera på ett miljövänligt sätt; 
Balansen i naturen är väldigt känslig och rubbas lätt; 
Även om mitt bidrag är litet är det viktigt att jag bidrar 
till att minska de negativa effekterna på miljön; 
De som har särskilda behov (t.ex. behov av bil) ska inte 
behöva ändra ditt agerande lika mycket som övriga; 
Jag har inte råd att vara en miljövänlig konsument; 
Jag tror att många människor som är viktiga för mig 
förväntar sig att jag ska agera miljövänligt; 
Jag känner en moralisk skyldighet att minska de 
negativa miljöeffekterna av mitt vardagsliv (t.ex. 
transporter och energianvändning); 
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När människan ingriper i naturens förlopp får det ofta 
katastrofala följder; 
Alla bör minska sina miljöskadliga beteenden i lika stor 
utsträckning; 
Människor som är viktiga för mig brukar föreslå att jag 
ska agera mer miljövänligt; 
Vi närmar oss gränsen för den folkmängd jorden kan 
föda; 
Den så kallade ”ekologiska krisen” som mänskligheten 
står inför har kraftigt överdrivits 

 Frågor om din stad och stadsdel 

47 
Nedan följer ett antal påstående om din stad.  
Ange i vilken utsträckning Du är nöjd/missnöjd för 
respektive påstående 

1 (Mycket missnöjd) – 10 (Mycket nöjd) 

 Hur nöjd är du med Umeå som stad?; 
Hur nöjd är du med den stadsdel/det kvarter där du 
bor? 

 

48 
Hur ser du på säkerhet/tryggheten och tillgängligheten 
där du bor?  
Ange i vilken utsträckning Du instämmer i eller tar 
avstånd ifrån respektive påstående 

Skala 1 (Instämmer inte alls) – 7 (Instämmer helt) 

 
Det är endast ett fåtal brott som sker här; Jag känner mig 
trygg när jag cyklar på i min stadsdel; Gator och offentliga 
platser är säkra här på kvällen/natten; Jag bor nära 
hållplatser för kollektivtrafik; Möjlighet till shopping finns 
nära; Jag kan nå förskolor och skolor snabbt till fots; En 
restaurang eller ett kafé finns tillgängligt i närheten 

 

 

Din syn på ny teknik 

49 Hur öppen och nyfiken är du vad gäller ny teknik 
generellt? 
Ange i vilken utsträckning du instämmer eller tar avstånd 
från respektive påstående 

Skala 1 (Instämmer inte alls) – 7 (Instämmer helt) 

 När jag köper en ny produkt eller tjänst rådfrågar jag 
bekanta med tidigare erfarenheter av 
produkten/tjänsten  
Jag bestämmer mig för att köpa nya produkter och 
tjänster utan att rådfråga nära bekanta som redan har 
använt dem  
När jag är intresserad av att köpa en ny tjänst brukar 
jag lita på åsikter hos vänner som redan använt 
tjänsten  
Innan jag köper en ny produkt brukar jag rådfråga 
någon som har erfarenhet av den produkten  
Jag brukar leta reda på information om nya produkter 
och varumärken  
Jag gillar att besöka platser där jag exponeras för 
information om nya produkter och varumärken  
Jag gillar tidningar och magasin som berättar om nya 
varumärken  
Jag letar ständigt efter nya produkter och varumärken  
Jag söker ständigt efter nya produktupplevelser  

 

 

 

Din syn på viktiga principer i livet 

50 Alla människor har värderingar som fungerar som 
vägledande principer i deras liv. Sådana värden kan vara 
olika viktiga för olika personer Vill vi att du anger hur 
viktiga vart och ett av följande värden är som en 
vägledande princip i ditt liv.  
Sätt endast ett kryss för varje värdering.  

 

Skala -1 (Tvärt emot mina värderingar, 0 (Inte viktigt), 1 – 5, 6 
(Mycket viktigt), 7 (Av yttersta vikt) 

 Frihet (frihet att tänka och handla)  
Självkontroll (lägga band på sig själv, motstå 
frestelser)  
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Trygghet för sina närmaste (säkerhet för nära 
personer)  
Framgång (lyckas, uppnå sina mål)  
Vidsynthet (vara tolerant mot annorlunda idéer 
och föreställningar)  
Social ordning (ett stabilt samhälle)  
Respekt för tradition (bevara gamla sedvänjor)  
Social makt (kontroll över andra, dominera)  
Ett omväxlande liv (ett liv fyllt med utmaningar, 
nyheter och förändringar)  
Auktoritet (ha rätten att leda och bestämma)  
Bevarad miljö (bevara mångfalden i det ekologiska 
systemet)  
Oberoende (självtillit, klara sig själv)  
Kreativitet (vara unik, fantasifull)  
Social rättvisa (motarbeta orättvisor, bry sig om 
de svaga)  
Plikttrogenhet (fullgöra sina skyldigheter)  
Inflytande (kunna påverka människor och 
händelser)  
Välstånd (materiella ägodelar, pengar)  
Hjälpsamhet (arbeta för andras välbefinnande)  
Nyfikenhet (vara intresserad av allt, utforska)  
Lojalitet (trogen sina vänner och sin grupp)  

  

 

Miljörelaterade beteenden i övrigt 

51 Nu följer ett antal frågor om några miljörelaterade 
beteenden 
Hur ofta: 

Skala: 1 (Aldrig), 2 (Sällan), 3 (Ibland), 4 (Ofta), 5 (Alltid) 

 … talar du om hur man lever miljövänligt med 
människor omkring dig  
… köper du kläder som producerats på ett miljövänligt 
sätt  
… köper kläder och saker på second hand affärer  
… byter du ut kött mot ett vegetariskt alternativ  

 

 

 

Umeå kommun samlar statistisk information om kollektivtrafikresande 

och energianvändning (s.k. öppen data) och sammanställer denna data 

52 Hur ser du på att Umeå kommun samlar in och 
sammanställer denna information?  
Ange i vilken utsträckning Du instämmer i eller tar 
avstånd ifrån respektive påstående.  

Skala 1 (Instämmer inte alls) – 7 (Instämmer helt) 

 Jag delar gärna med mig av min ”data” för samhällets 
bästa  
Jag delar gärna med mig av min ”data” för miljöns 
bästa  
Jag delar gärna med mig av min ”data” då jag själv kan 
dra nytta av det  
För mig är det viktigt att jag är anonym och att det 
data jag delar med mig av inte kan kopplas till mig 
personligen  

 

 

 

Frågor om dig och ditt hushåll 

53 Jag är Kvinna,  
Man,  
Annat 

54 Jag är ________ år  

55 Jag är Gifta/sambo 
Ensamstående 

56 Vad är din högsta genomförda utbildning  Grund-, folk-, eller realskola eller gymnasieskolans 1- eller 2-åriga 
linjer/program),  
3- eller 4-årigt gymnasium eller gymnasieskola,  
Universitets- eller högskoleutbildning kortare än 3 år,  
Universitets- eller högskoleutbildning 3 år eller längre 
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57 Inom vilket område är din högsta examen? Teknik 
Samhällsvetenskap 
Naturvetenskap 
Humaniora 
Medicin 
Inget av alternativen passar mig 

58 Vad är ditt hushålls sammanlagda årsinkomst (inkl 
bidrag)? 

< 200 000 
200 001 – 300 000 
300 001 – 400 000 
400 001 – 500 000 
500 001 – 600 000 
600 001 – 700 000 
700 001 – 800 000 
>800 001  

59 Min huvudsakliga sysselsättning  Förvärvsarbete, heltid 
Förvärvsarbete, deltid 
Studerande 
Hemarbete, föräldraledig 
Arbetssökande 
Pensionär, sjukpensionär 
Annat 

60 Hur många personer, inkl dig själv, finns i ditt hushåll Antal vuxna (inkl hemmavarande barn över 18 år) 
Antal hemmavarande barn under 10 år 
Antal hemmavarande barn 10-18 år 

61 Jag bor i: Lägenhet (bostadsrätt) 
Lägenhet (hyresrätt) 
Radhus (bostadsrätt) 
Radhus (privatägt) 
Fristående villa (privatägt) 
Annat 

62 Min bostad är cirka ________ kvm stor  

63 Min bostad byggdes år ______ Vet ej 

 

 


