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Sammanfattning
I takt med att jordens befolkning ökar samtidigt som resurserna minskar har allt fler 
insett vikten av ett hållbart samhälle. Två skäl kan ses som huvudargument. Dels att 
energi som bristvara blir allt dyrare, dels insikten om att vi måste tänka långsiktigt för 
att inte äventyra kommande generationer.

Det kommunägda fastighetsbolaget Hyresbostäder i Norrköping har som mål att till 2030 
sänka sin energiförbrukning med 30 procent. Satsningen, som görs tillsammans 
med Hyresgästföreningen, går under namnet E-KOLL (E står för energi) och innefat-
tar internt och externt arbete inom de tre strategiområdena Organisation, Ekonomi 
och Beteende. Den sistnämnda kategorin berör bland annat vikten av att inkludera 
hyresgästerna i arbetet med att nå energimålen. För att göra detta har Hyresbostäder 
valt att engagera ideellt verksamma hyresgäster, så kallade energiambassadörer. Dessa ska 
tillsammans med Hyresbostäders områdesansvariga och representanter för Hyres-
gästföreningen tillsammans verka för att på lokal nivå engagera och involvera hyres-
gästerna.

Syftet med arbetet är undersöka hur detta samarbete skulle kunna gå till samt vilka 
behov som finns för att ta fram ett koncept för att involvera hyresgäster i E-KOLL. 
Detta har gjorts genom en deltagande observation och ostrukturerade intervjuer i 
fokusgrupper. 

Resultatet, som grundar sig på en tematisk analys av det insamlade materialet, är ett 
antal nyckelfaktorer som kan tillämpas vid utformningen av ett koncept för att inspir-
era och involvera boende att delta i E-KOLL. 

Faktorer som kan konstateras väsentliga för E-KOLLs framgång är vikten av att peka 
ut vem som ska driva och agera som motor i beteendefrågan samt upprättandet av 
tydliga riktlinjer. Boendesamverkan är något som underlättar kommunikation och in-
formationsflöde varför detta bör prioriteras genom satsning på utbildning i ett mindre 
format (deltagande workshops) och förbättrade rutiner av återkoppling och feedback.

Det har under arbetets gång kunnat konstateras att målgruppen för E-KOLL, hyres-
gästerna, inte bara bör ses som en grupp utan flera. En målgrupp som idag inte har 
samma förutsättningar att ta till sig viktig information är invandrare som inte behär-
skar det svenska språket. En annan viktig målgrupp är barn som i sin tur har förmåga 
att påverka sin omgivning.
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Abstract
The Earth’s population is increasing at the same time as our resources are decreasing. 
More and more people are therefore realising the importance of  a sustainable society. 
There are two main reasons. Firstly, energy as a scarce commodity is becoming more 
expensive every day. Secondly, we need to think long-term in order not to endanger 
life for future generations.

The public landlord Hyresbostäder in Norrköping has set a target to decrease their  
energy consumption with 30 percent by 2030. This investment, in collaboration with  
Hyresgästföreningen, is called E-KOLL (E stands for energy and KOLL for awareness) 
and includes both internal and external work within the areas of  Organisation, 
Economy and Behaviour. The last mentioned category deals with the importance of  
including and engaging the tenants to reach the energy goals of  E-KOLL. To make 
this happen, Hyresbostäder has chosen to engage volunteer tenants, so called energy-
ambassadors. Together with the district supervisor and representatives of  Hyresgästföre-
ningen they are going to work on a local level to include and engage the tenants.

The purpose of  this thesis is to investigate how this collaboration could function as 
well as the needs for creating a concept to inspire tenants to save energy. This was 
done with the help of  field studies such as observations and focus group interviews.

The result, which is based on a thematic analysis of  the collected data, is a set of  key 
factors that can be used in the creation of  a concept to include the tenants in E-
KOLL. 

An essential key factor for the work of  changing people’s behaviour in E-KOLL is to 
pinpoint who is in charge and define clear guidelines for the task. Co-operation of  
residents is also a key factor to make the communication and flow of  information to 
work on a higher level. Therefore this should be a priority with the help of  participa-
tory workshops and more feedback in general.

It should also be taken to consideration that the target group of  E-KOLL, the ten-
ants, is not just one target group but several. One important target group that’s not in 
the same position to absorb information is immigrants that don’t fully understand the 
Swedish language. Another important target group is children that have the power to 
influence other people in their surroundings.
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Förord
Jag vill passa på att tacka alla som hjälpt mig under processen med mitt examens-  
arbete. 

Tack till Hyresbostäder och Hyresgästföreningen för att ni anförtrott mig med en 
intressant och utmanade uppgift samt ert stöd och medverkan i arbetet. Stort tack till 
samtliga medverkande i fokusgrupperna för er öppna och ärliga diskussion, utan ert 
bidrag hade inte arbetets resultat fått samma genomslagskraft.

Sist men inte minst vill jag tacka samtliga medarbetare på Markus Reklambyrå för att 
ni varit mitt bollplank och min skrattspegel.

Julia Modén-Treichl
Linköping, 2011-06-08 
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1. Inledning

1.1 Bakgrund
Det har blivit allt viktigare för företag att ta ställning i klimatfrågan. Dels på grund 
av samhällets krav och förväntningar att de ska ta sitt sociala ansvar, dels på grund 
av ekonomiska faktorer som blir påtagliga när elpriser skjuter i höjden och jordens 
resurser sakta börjar sina. Att genomföra en stor miljösatsning hos ett företag är ett 
stort arbete som tar både tid och resurser i anspråk. Det är därför viktigt att det görs 
på rätt sätt och innefattar grupper både i och omkring företaget. 
 
Fastighetsbolaget Hyresbostäder i Norrköping har som mål att fram till 2030 sänka ener-
giförbrukningen i samtliga fastigheter med 30 procent, samt att vid samma tidpunkt 
ha övergått till enbart förnybar energi. Satsningen, som görs i samarbete med Hyres-
gästföreningen, går under namnet Energi-KOLL (även förkortat E-KOLL) och innefat-
tar internt och externt arbete inom de tre strategiområdena Organisation, Ekonomi och 
Beteende. Den sistnämnda kategorin har fokus på hyresgästerna. Hyresbostäder menar 
att det inte räcker med tekniska investeringar, utan att det även är avgörande att öka 
hyresgästernas kunskap och medvetenhet om energifrågan, för att lyckas nå målen. I 
Hyresbostäders definition av deras marknadsavdelnings roll i E-KOLL står bland an-
nat:

• Lyckas skapa kommunikationsverktyg som gör energifrågan konkret, begriplig, tillgäng-
lig och målgruppsanpassad

• Att energifrågan blir en naturlig del i kommunikationen med våra blivande kunder – 
Boinfo, välkomstpaket etc. (Hyresbostäder, 2010)

För att arbeta med beteendeområdets strategi och koncept har Hyresbostäder anlitat 
Markus Reklambyrå i Linköping. (Markus Reklambyrå, 2011)

Under våren 2011 kommer Hyresbostäder att hålla internutbildningar (E-KOLLOGI) 
för att samtliga medarbetare ska ha full insikt i vad E-KOLL innebär samt vad som 
förväntas av deras roll i organisationen. Nästa steg är att utbilda ca 150 utvalda och 
engagerade hyresgäster till att bli energiambassadörer. Energiambassadören kommer 
ha till uppgift att tillsammans med de av Hyresbostäder anställda områdesansvariga 
sprida budskapet om E-KOLL samt att utbilda och inspirera hyresgästerna i respektive 
områden. Den största skillnaden mellan rollerna är att den områdesansvariga är an-
ställd av Hyresbostäder och får lön medan energiambassadören gör ett ideellt arbete. 
(Hyresbostäder, 2010)

1.2 Problem 
Tanken är att Hyresbostäder på olika plan kommer att verka för att samtliga hyres-
gäster ska få en ökad kunskap samt bli medvetna om vad de personligen kan göra för 
att spara energi och pengar. Det är av stor vikt att E-KOLL inte bara stannar vid fina 
ord utan också engagerar och involverar hyresgästerna att aktivt delta i arbetet. 
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Hur denna utbildning samt möjlighet till vidare arbete ska fungera och gå till är dock 
inte i dagsläget bestämt. Det är heller inte kartlagt hur samarbetet mellan områdesan-
svariga och energiambassadören ska gå till samt vilka uppgifter och skyldigheter dessa 
roller innebär inom E-KOLL.  

1.3 Syfte
Syftet med arbetet är att undersöka hur Hyresbostäder kan involvera hyresgästerna att 
aktivt delta i E-KOLL, med hjälp av de som bor och verkar i bostadsområdena. För 
att få en bild av dagsläget samt definiera behov genomfördes intervjuer i fokusgrupper 
och en deltagande observation i samband med ett energiambassadörsmöte. Resultatet 
jämfördes sedan med lämplig teori på området.

1.4 Frågeställning
Vilka är de avgörande nyckelfaktorerna vid utformningen av ett koncept för att invol-
vera och inspirera boende att aktivt delta i E-KOLL?
 
Hur kan dessa nyckelfaktorer omsättas i praktiken för att gå från ord till handling?

1.5 Avgränsningar
Målgruppen för undersökningen i den här rapporten är inte hyresgästerna själva utan 
aktörerna som ska sprida budskapet och aktivt arbeta för ett ökat engagemang inom 
E-KOLL. Detta är dock en sanning med modifikation eftersom energiambassadören 
och representanterna från Hyresgästföreningen är engagerade och ideellt arbetande 
hyresgäster, vilket gör dem till informationskällor med insikt i båda lägren. Studien 
kommer innefatta två av Hyresbostäders sjutton områden. Begränsningen är gjord för 
att behålla det insamlade materialet på en hanterbar nivå för analys. 

Som nämdes i bakgrunden har det grundläggande strategiarbetet redan gjorts av 
Markus Reklambyrå. Detta arbetet syftar endast till att fördjupa sig i hur Hyres-
bostäder ska kunna involvera och engagera hyresgästerna med hjälp av energiambas-
sadörer och andra lokala aktörer i bostadsområdena.
 
Resultatet av studien är tänkt att ligga till grund för ett praktiskt arbete med att ta fram 
ett kommunikativt koncept och lämpligt material för att involvera hyresgäster i  
E-KOLL. Det praktiska arbetet ryms dock inte inom ramarna för examensarbetet.
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2. Teori

2.1 Krav på hållbar energiutveckling
Enligt Agenda 21 1  så har Sveriges kommuner det huvudsakliga ansvaret för genom-
förandet av miljöåtgärder. (Rikskansliet, 1992) För att få en hållbar utveckling på 
energiområdet så ses teknik och beteendeförändringar som viktiga delar av strate-
gin för att nå målet. Hyresbostäders energisparssatsning var till en börja initierad 
av kommunen som ställde ett krav på nedskärning av energianvändningen hos det 
kommunala fastighetsbolaget Hyresbostäder. Energiförbrukningen skulle i alla 
fastigheter minskas med 50 % fram till 2030, men efter analyser från Hyresbostäder 
av vad som är ett realiserbart mål, minskades dock målsättningen till 30 %. (Hyres-
bostäder, 2010)

2.2 Ett försök till beteendeförändring
Ett exempel på tidigare försök att förändra beteende inom energibesparing hos boende 
är en studie av Anna Green som gjorts vid Linköpings Universitet inom forskning-
sprogrammet ELAN, som behandlar elanvändning och konsumentbeteende på en 
avreglerad elmarknad. Studien innefattar bland annat ett omfattande intervjumaterial 
med människor som flyttat in i Stockholm och Malmös två nybyggda områden med 
miljöprofil; Hammarby Sjöstad och Västra Hamnen. Båda byggprojekten, som inne-
fattar både bostads- och hyresrätter, har en tydlig ambition att inte bara fokusera på en 
energismart konstruktion utan att också gå in för att ändra boendes energibeteende. 
Vid tidpunkten för studiens avslut (2006) hade ingen av projekten nått sina uppsatta 
mål för energiförbrukning.

Resultatet av intervjuerna som genomfördes i studien visar bland annat att få boende 
hade valt lägenheten på grund av områdets miljöprofil. De hade inte heller fått någon 
information om att det förväntades en beteendeförändring av dem förutom att de 
skulle sopsortera. Enligt Green kan detta bero på att de flesta kopplar ihop sopor med 
miljö samt att själva processen att sortera hade blivit synlig och underlättad i de ny-
byggda områdena. 

Energi är, till skillnad från avfallet som produceras i hemmet, osynlig, och inte alltid kop-
plat till miljöbeteendet, utan snarare till bekvämlighet. Men det är tydligt att många tycker 
att man inte ska slösa, och detta kopplas då samman med att inte ha lampor tända i rum 
som man inte vistas i. Av de boende, som tidigare bott i flerbostadshus, visste få hur mycket 
kilowatt de förbrukade i sina förra bostäder, något fler hur mycket de betalade för elen. 
Däremot kände hushåll som bott i villa bättre till detta, oftast hushållets manlige person och 
en del har till och med fört energistatistik (Green, 2006)

I de flesta bostäder i dessa områden fanns inbyggd teknisk utrustning för individuell 
mätning, men inte alla byggherrar hade valt att koppla in den av olika anledningar, 
vilket gjorde de svårt för de boende att få direkt feedback på hur mycket energi de för-
brukade.Vissa lägenheter hade under först året problem med värmen då det ofta var 
för kallt i lägenheten. Green gör tolkningen, att när grundläggande funktioner såsom 

1  Det globala handlingsprogram som antogs under FN:s konferensen om miljö- och utveckling  
  i Rio de Janeiro 1992.
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inomhusklimatet inte fungerar hamnar ett mer miljöanpassat energibeteende långt 
ner på prioriteringslistan. De boende som hade idéer och ville engagera sig i området 
kände inte att deras engagemang togs till vara. När representanter från VA-verket 2  
kom och knackade dörr var det för att informera om miljö och energi men inte att 
skapa en dialog med de boende, vilket flera av de intervjuade hade negativa synpunk-
ter på. (Green, 2006)

2.3 Skapa en dialog
Som Green (2006) nämner i stycket ovan upplevde de som ville engagera sig i miljö-
frågorna det som negativt när deras engagemang inte fick något gensvar. För att invol-
vera boende och skapa en dialog är det därför en idé att titta närmare på metoder för 
att just inkludera hyresgästerna i E-KOLL. Ett tillvägagångssätt som har sitt ursprung 
i östra Afrika och Indien är så kallad Participartory Learning and Action (PLA) Behav-
iours, också kallat för deltagande workshops. Metoden går ut på att tillsammans visualisera 
vad som behöver göras, planera genomförandet samt utvärdera projektet. Workshopen 
innehåller med fördel många praktiska inslag för att inte fastna i gamla mönster utan 
att tillsammans ta steget från ord till handling. (Chambers, 2002) 

2.4 Sociala förutsättningar
Att mäta framgång är viktigt för att se om en satsning lönar sig eller inte. Det enklaste 
sättet att mäta framgång i en energisparsatsning är naturligtvis att stämma av om de 
uppsatta målen har uppnåtts. Men samhället är inte enbart uppbyggt av siffror och 
en boendesatsning, oavsett natur, kan ge mer tillbaka än kronor och ören. Att mäta 
de sociala vinsterna är dock betydligt svårare, men det finns exempel på hur ökad 
boendesamverkan och informella nätverk skapar en solid grund för omstrukturering 
och beteendeförändringar. Samtidigt kan det vara just dessa parametrar som avgör om 
en förändring kan genomföras eller inte.

2.4.1 Socialt kapital
Det sociala kapitalet handlar om relationer mellan individer och kan vara avgörande 
för om en reform lyckas eller inte. Begreppet socialt kapital har flera innebörder men 
i den här rapporten används Putnams definition från Den fungerande demokratin (1993). 
Där redovisar Putnam en studie som han tillsammans med sitt team gjorde under 
1970-talet, då hela Italien decentraliserades genom en politisk reform. Putnam kunde 
konstatera att reformen gick betydligt lättare att genomföra i norra Italien jämfört med 
landets södra regioner. Slutsatsen, enligt Putnam, var skillnaden i socialt kapital, där 
norra Italien ansågs ha betydligt större del socialt kapital än södra. Putnams definition 
av socialt kapital är:

• Ett stort mått av jämlikhet mellan medborgarna
• Välutvecklade sociala nätverk och ett högt socialt deltagande
• En hög grad av tillit mellan individerna och en stark princip om så kallad   
   generaliserad reciprocitet 3  

2  Vatten och avloppsverket
3 Att man vill återgälda ett visat tillmötesgående. (Källa: Svenska akademins ordlista)
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En grundsten i det sociala kapitalet, menar Putnam, är tillit eftersom det underlät-
tar samarbete. Tillit har sin grund i gemensamma normer och deltagande i sociala 
nätverk som t ex grannskapsföreningar, kooperativ och idrottsföreningar. Genom dessa 
sociala nätverk skapas normer som i sin tur underlättar kommunikation och informa-
tionsflöde. (Putnam, 1993)

2.5 Målgruppens betydelse
För att ett budskap ska nå fram är det viktigt att veta vem man talar till. Ju mer specifik 
målgruppen är, desto lättare är det att fatta beslut om möjliga kommunikationskanaler 
samt ge tydliga ramar för ett kreativt arbete om hur budskapet kan gestaltas. Målgrup-
per kan definieras på olika sätt. Ett av de vanligaste sätten är att gruppera efter demo-
grafiska variabler som kön, ålder, utbildning, inkomst, fritidssysselsättning, boendeform 
och boendeort. Det finns risk att en sådan gruppering tenderar att generalisera och 
skapa schabloner, därför kan även psykografiska variabler som exempelvis miljömed-
vetenhet och förändringsbenägenhet vägas in för att få en djupare och tydligare bild av 
målgruppen. En möjlig aspekt kan även vara att rikta in sig på den person, exempelvis 
i en familj, som tar initiativ till handlingen eller den som har störst potential att påver-
ka andra familjemedlemmar. (Bergström, 2007)
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3. Metod
Då arbetet syftar till att undersöka budbärarens, d v s områdesansvariga/ energiam-
bassadörerna, roll och behov inför sin uppgift att inspirera och involvera hyresgästerna 
i E-KOLL, användes kvalitativa metoder för att samla ihop och analysera primär och 
sekundärdata. Det forskningssynsätt som undersökningen utgår ifrån är det heurme-
neutiska, vilket baseras på förståelse och tolkning istället för sökandet efter en absolut 
sanning, som tillämpas i positivismen. Valet av kvalitativ metod, i motsats till kvantita-
tiv metod, baseras på fördelar med att undersökningen grundar sig i ord istället för 
siffror samt att deltagarnas uppfattning lyfts fram istället för forskarens. Det ger också 
en större möjlighet att komma nära och gå på djupet med mänskliga beteende som 
roller och kommunikation. Forskningsprocessen tillåts också att vara iterativ, d v s att 
möjligheten finns att gå tillbaka och justera syfte och metodval under processens gång. 
Det finns dock en risk med att kvalitativ forskning blir alltför subjektiv. Det är därför 
viktigt att konsekvent granska metoden och resultatets tillförlitlighet, vilket kan jämföras 
med den kvantitativa forskningens granskning av validitet och reliabilitet. Den kvalitativa 
forskningens trovärdighet kan jämföras med den interna validiteten, vilket innebär att det 
finns ett strakt samband mellan forskarens observationer och dennes slutsatser. Arbe-
tets pålitlighet kan jämföras med dess reliabilitet och innebär att arbetets hela process är 
redogjord för på ett fullständig och tillgängligt sätt. (Bryman, 2008)

3.1 Val av metod
Tillvägagångssättet startade med datainsamling för att få en solid bas att utgå från. 
Förutom lämplig litteratur gällande kommunikation och socialt kapital inhämtades 
sekundärdata från E-KOLLs projektbeskrivningar och strategidokument för att få 
en teoretisk grund att utgå ifrån samt skapa underlaget för insamling av primärdata. 
Detta skedde i form av en deltagande observation och intervjuer i fokusgrupper.  
 

3.1.1 Deltagande observation
En deltagande observationen genomfördes vid ett möte för energiambassadörer på 
Hyresbostäders huvudkontor i Norrköping. Mötets mål var att diskutera energiambas-
sadörens roll. Observationens syfte var att ta fram intervjuunderlag till fokusgrupper-
na, i form av teman, baserat på funderingar och attityder som energiambassadörerna 
har inför sin uppgift.
 
Observationen var öppen, det vill säga min roll som observatör var känd för de andra 
deltagarna. Datainsamlingen skedde genom utförliga fältanteckningar som renskrevs 
direkt efter observation. Eftersom observationstillfället pågick under ett möte var det 
möjligt att göra utförliga fältanteckningar på plats utan att detta skapade nervositet 
och självmedvetenhet. Att spela in och transkribera var inte ett alternativ eftersom det 
dels skulle vara svårt att höra vad som sades på inspelningen samt att det skulle vara 
allt för tidskrävande. Fältanteckningarna innebär att notera det som observatören 
finner av intresse vilket har en poäng i sig vid en senare analys. Kontentan av ob-
servationen sammanfattades i tre teman (se kapitel 4.1.2) som utgjorde grunden för 
intervjuguiden till fokusgrupperna.(Bryman, 2008)
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3.1.2 Fokusgrupper
Vid två tillfällen genomfördes fokusgruppträffar med fyra deltagare vid varje tillfälle. 
Fokusgrupper är en fokuserad gruppintervju där människor med en viss erfarenhet in-
tervjuas på ett förhållandevis ostrukturerat sätt om denna erfarenhet. Denna metod 
valdes för att samla in den kunskap som finns hos de som lever och/eller verkar i 
bostadsområdena där den största delen av arbetet med E-KOLL kommer att ske, d v s 
områdesansvariga, energiambassadörer och representanter från Hyresgästföreningen. 
Anledningen till att fokusgrupper valdes framför enskilda intervjuer var att de medver-
kande har möjlighet att argumentera och ifrågasätta varandra, något en intervjuare 
sällan gör vid en enskild intervju. Detta gör att betydelsefulla frågor och kritiska punk-
ter har en möjlighet att komma upp till ytan. (Bryman, 2008) 

3.1.2.1 Urvalsprocessen

Det är svårt att göra ett objektivt urval vid val av deltagare till kvalitativa undersökn-
ingar. Det mindre antalet deltagare gör det viktigt att rätt personer deltar, något man 
inte kan veta i förväg. Urvalsprocessen av deltagare var därför målinriktad i syfte att få 
ett underlag som i bästa möjliga mån kunde användas till att besvara frågeställningen 
och dra slutsatser som gör det slutgiltiga konceptförslaget så användbart så möjligt. 
Risken med ett målinriktat urval är att man endast kan göra kvalificerade gissningar 
av vilka personer som bäst kommer kunna ge ett användbart underlag, men i och med 
begränsade resurser i framför allt tid, var det den urvalsmetod som bäst lämpade sig 
för en undersökning av det här slaget. Det handlar nämligen inte om att täcka en hel 
referensgrupp utan att identifiera behov och förväntningar inför en uppgift (Bryman, 
2008). Urvalet till fokusgrupperna baserades på rekommendationer från nyckelper-
soner inom Hyresbostäder, för att lokalisera personer inom de tre rollerna (energiam-
bassadörer, områdesansvariga och representanter från Hyresgästföreningen) som var 
villiga att bidra i diskussionen om E-KOLL samt representera de olika perspektiven i 
satsningen. 

3.1.3 Insamling av empiri
Fokusgrupperna genomfördes ute på plats i områdena för att ge mötet en så trygg 
inramning som möjligt. Datainsamlingen skedde genom inspelning, och senare tran-
skribering, för att vid tillfället kunna ge fullständigt fokus till diskussionen. Mötet som 
schemalades till en och en halv timma avslutades med en fokuserad brainstorming i 
syfte att generera så många idéer som möjligt om hur man skulle kunna involvera de 
boende i E-KOLL. Inspiration till metoden är hämtad från Fuck Logic 2 och går ut på 
att skriva ner idéer gällande ett tema under tidspress. De medverkande får, under en 
minut per tema, skriva ner alla tänkbara idéer på post-it lappar för att sedan gruppera 
dessa och gemensamt diskutera resultatet. Tidspressen ska hjälpa deltagarna att inte 
censurera sig själva. (Öhlin, 2009). De samlade idéerna tas sedan med som grund för 
designarbetet att hitta nyckelfaktorerna för ett koncept att involvera hyresgästerna i 
E-KOLL. Efter att det inspelade materialet transkriberats skickades delar av materialet 
som användes i analysen ut till de medverkande för de skulle få möjlighet att granska 
sitt bidrag i diskussionen. Detta kallas för respondentvalidering och görs för att få en 
bekräftelse på att det som kommit fram överensstämmer med verkligheten, samt som 
en trygghet för de medverkande att kunna påverka i efterhand, ifall det upplever att 
någon formulering inte känns rätt. (Bryman, 2008)
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3.1.4 Bearbetning och analys av empiri
Den insamlade empirin bearbetades genom tematisk analys för att ta fram kärnan i 
intervjusvaren. Detta innebar att med intervjusvarens hjälp först definiera olika teman 
och subteman, för att sedan strukturera intervjusvaren efter dessa. (Bryman, 2008) 
Detta gjordes för att få en överblick på en stor mängd data som i sin råversion är svår 
att överblicka. Risken med att hacka upp svaren är att den övergripande bilden går 
förlorad, men för att kunna besvara syftet ansågs en tematisk uppdelning vara att 
föredra framför ett sammanhängande resonemang. För att kunna ge en så rättvis bild 
så möjligt av diskussionerna i fokusgruppen skrevs spontana tankar ner direkt efter 
intervjun. Bearbetningen och tematiseringen av empirin påbörjades innan allt material 
var insamlat för att inte få för stora tidsspann mellan insamlingstillfället och bearbet-
ning. När tematiseringen av fokusgrupperna var klar jämfördes fokusgruppernas svar 
med varandra samt teorin för att sedan sammanställas till ett resultat. 

3.1.5 Omsätta teori till praktik
Tanken med den kvalitativa studien är att identifiera de avgörande nyckelfaktorerna 
vid utformningen av ett koncept för att involvera och inspirera boende att aktivt en-
gagera sig i E-KOLL. Den praktiska delen att ta fram underlag och material ryms inte 
inom examensarbetes ramar men förhoppningen är att det kan ligga till grund för ett 
fortsatt arbete med att ta fram ett fungerande koncept för E-KOLL.
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4 Empiri

4.1 Sammanfattning av observation 
Observationen görs på ett möte för energiambassadörer i Hyresbostäders lokaler 
i Norrköping som hålls i regi av Hyresbostäder och Hyresgästföreningen. Sexton 
stycken energiambassadörer och två områdesansvariga närvarar vid mötet som leds av 
delprojektledare för E-KOLL. Skälet till mötet är att diskutera energiambassadörens 
roll och förutsättningar. Detta görs genom att energiambassadörerna får lyssna på den 
officiella texten om just energiambassadörens roll för att sedan svara på fyra frågor:

Energiambassadörer (EA) inom Energisparprojektet ”Energikoll”.

EA har tagit ställning och är seriös i sin strävan att på olika sätt försöka minska sin egen en-
ergianvändning. Hon är ingen energiexpert, men förstår ändå de grundläggande sambanden 
mellan klimatförändring på jorden och vår energianvändning. EA känner till principerna 
och målen för Hyresbostäders och Hyresgästföreningens gemensamma energisparprojekt – 
”Energikoll” – och de vinster detta kan innebära för alla parter.   

I olika sammanhang och på olika sätt försöker hon få andra att följa hennes exempel. Samti-
digt som hon förstår och respekterar varje individs rätt att göra sina egna val. Energiambas-
sadörens roll kan exempelvis vara att tillsammans med Hyresbostäder och Hyresgästförenin-
gen planera och genomföra lokala energisparaktiviteter i bostadsområdet.

Men EA:s insatser och uppgifter kommer naturligtvis variera utifrån lokala förutsättningar - 
och inte minst - utifrån nya idéer, tankar och utmaningar som projektet konfronteras med.  
Energiambassadörens insatser sker på helt ideell basis. Dock kommer ekonomiska resurser 
avsättas varje år för att ge Energiambassadören bästa möjliga kunskap och motivation för att 
jobba aktivt och framgångsrikt med frågan. (Hyresbostäder, 2010)

När alla är klara får de bilda mindre grupper och sammanfatta sina svar, för att sedan 
redovisa dessa inför hela gruppen. Det finns också möjlighet att reflektera över svaren. 
Nedan följer en sammanfattning av svaren. (För fullständiga fältanteckningarna se 
Bilaga 1)

1. Vad kommer du ihåg av texten?
Det som fastnat i minnet hos de flesta är att energiambassadören ska vara ett föredöme 
och på ett pedagogiskt sätt sprida kunskap och engagera.

2. Hur upplever du texten om energiambassadören?
Några upplever att målen är satta för högt vilket gör att det känns svårt att nå dem. 
De flesta vill ha tydliga mandat av Hyresbostäder, alltså vad de har möjlighet att göra 
inom ramen för sin roll som EA. Någon efterfrågar också vad Hyresbostäder ska bidra 
med i gengäld. 

3. Vad behöver du för att vara en bra energiambassadör?
Det behov som tydligast kommer fram är behov av ramar, återkoppling och stöd från 
områdesansvarig och Hyresbostäder. Flera uttrycker en önskan om att synas både i 
området (trapphusen, nyhetsbrev) men också på Hyresbostäders hemsida så att alla vet 
vilka de är och vad de gör. Någon efterlyser också material på olika språk.
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4. Vad kan du bidra med?
Energiambassadörerna anser det viktigt att vara ett föredöme och sprida budskapet. 
De ser det som sin uppgift att lyssna på de boende och ta tillvara på deras idéer och 
åsikter.

4.1.1 Egna reflektioner efter mötet
De flesta energiambassadörerna är redan engagerade inom andra förtroendeuppdrag 
inom Hyresgästföreningen och/eller som husguider. En fråga som ofta kommer upp är 
hur man får hyresgäster att sortera rätt i miljörummen, en fråga som de flesta bostad-
sområdena verkar brottas med idag. Det är egentligen inte en fråga för E-KOLL men 
av någon anledning återkommer diskussionen om sopsortering vid ett flertal tillfällen.

Det finns en frustration i att det är bristande kommunikation och återkoppling mellan 
hyresgästen, områdesansvariga och administrativ personal. När hyresgästerna kom-
mer med frågor vill man kunna ge besked och komma med konkreta svar. Det fram-
kommer en önskan om ett tydligt mandat från Hyresbostäder för att kunna säga till 
och ge råd utan att känns sig som en besserwisser. Energiambassadörerna vill vara en 
hjälpande hand och stöd, men samtidigt en jämlike som kan fungera som naturlig länk 
mellan Hyresbostäder och hyresgästerna. En förutsättning för detta är dock att man 
har information att ge och att ens initiativ får uppbackning från Hyresbostäder.

4.1.2 Intervjuteman
Roller
Mötets syfte, att diskutera energiambassadörens roll, är en bra början att starta en di-
alog om ramar, mandat och samarbete. Eftersom energiambassadörerna är tänkta att 
utföra sitt arbete i samarbete med den områdesansvariga och Hyresgästföreningen är 
det viktigt att även deras åsikter tas med i samtalet, för att starta en diskussion om vilka 
behov som finns och hur ett samarbete skulle kunna se ut.

Kommunikation
Det finns en frustration över att återkoppling och feedback inte alltid fungerar idag. 
Kommunikation och tillit är något som Putnam (1993) beskriver som nödvändigt för 
att större reformer och förändringar ska kunna genomföras, därför är det viktigt att 
undersöka hur det fungerar idag samt vad som skulle kunna förbättras.

Målgrupper
Något som knappt berörs på mötet är vilka som ingår i målgruppen för E-KOLL, 
kanske för att alla energiambassadörer själva tillhör de 25 000 hyresgästerna. Dock 
kan man inte förutsätta att de sexton närvarande energiambassadörerna är representa-
tiva för alla målgrupper hos Hyresbostäder. Under mötet benämns målgruppen som 
”grannar” och ”andra hyresgäster”, men för att kommunikations ska bli effektiv och 
nå ut till så många så möjligt måste den riktas och anpassas till de olika målgrupperna. 
(Bergström, 2007)
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4.2 Fokusgrupp 1 – sammanfattning 
Den första fokusgruppsträffen hålls på Såpkullen i Hyresbostäders lokaler. Mötet som 
tar ca en och en halv timma är uppdelat så att två tredjedelar ägnas åt diskussion runt 
roller, kommunikation och målgrupp medan sista delen ägnas åt brainstorming och 
idéer på hur E-KOLL skulle kunna spridas till hyresgästerna. (För fullständig analys se 
Bilaga 2)

Medverkande
O: Områdesansvarig i Ektorp (Man)
EA: Energiambassadör i Ektorp (Man)
HGF: Hyresgästföreningen, Projektledare E-KOLL (Man)
HB: Hyresbostäder, Projektledare E-KOLL (Kvinna)

Nedan följer en sammanfattning av det som sades under fokusgruppen, grupperat 
efter de teman och subteman som framträdde i analysen. Det gör att kommentarerna 
inte alltid redovisas i kronologisk ordning. 

4.2.1 Roller
O (Områdesansvarig) vill vara den som tar emot förslag, ger verktyg att förverkliga 
idéer samt ha en stöttande funktion i arbetet med E-KOLL, men han vill inte vara 
motorn, den som driver. Han förespråkar en rak och öppen dialog med hyresgästerna 
så att de känner sig betydelsefulla samt vikten av feedback om man engagerar sig på 
något sätt. Hans roll som områdesansvarig innefattar främst att arbeta med ekonomi 
och teknikfrågorna men han är engagerad och anser att beteendefrågorna borde pri-
oriteras inom företaget.

EA (Energiambassadören) är redan engagerad i många av de frågor som EAs roll kan 
tänkas innefatta. Han rapporterar in fel och brister samt kommer med idéer till O. 
Han är redan idag, som en känd profil i området, en naturlig länk mellan hyresgäster-
na och områdesansvariga.

HB (Delprojektledare för E-KOLL, Hyresbostäder) vill vidare från idéfasen till att 
det börjar hända något. Hon efterlyser klara riktlinjer som alla områden kan rätta sig 
efter:

HB: Jag tror någonstans att vi skulle behöva gemensamma riktlinjer så att alla… Vi har 
ju, vad är det, 17 olika områden med olika ansvariga och olika grupper och olika grad av en-
gagemang. Det ni efterfrågar som energiambassadörer är mycket ”vad finns det för pengar 
att röra sig med? Vad kan vi göra”? Det skulle vara skönt att ha några riktlinjer för att så här 
mycket pengar i området kan man använda till sånna här aktiviteter. För nu är vi i en situa-
tion där vi pratar väldigt mycket och vi har väldigt många bra idéer men vi kommer liksom 
inte vidare, vi tar inte nästa steg, för vi vet inte vad nästa steg är. Vem ska driva det och vem 
ska betala det och vad ska det syfta till? 

HGF (Delprojektledare för E-KOLL, Hyresgästföreningen) ser sin roll som mo-
tiverande och stöttande på plats i områdena, men då främst för Hyresgästföreningens 
representanter. Han vill att Hyresgästföreningen ska profilera sig som ett grönt kontor.
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Det finns en enighet om vikten av att inte skönmåla energiambassadörens roll bara 
för att värva så många så möjligt. O poängterar att man bör vara tydlig med att det 
innebära tid och engagemang, men att man får mycket tillbaka. Risken är att en sådan 
inställning gör att färre personer vill engagera sig som energiambassadörer, men HB 
menar att kvalité borde vara att föredra fram kvantitet.

HB: Jag tycker nog att vi från Hyresbostäder stressar för mycket att det ska vara ett stort 
antal [energiambassadörer], att man ska mäta framgången i hur många vi får. Och vi kan 
springa ut och få 150 namn, det kan jag göra genom att bara nämna de fina delarna i det 
här, men det blir ju ingen kvalité och det tror jag blir en konflikt mellan att mäta projektet 
och verkligheten, vilken kvalité vi har i det vi gör.

För att känna sig trygg i rollen som energiambassadör och ha möjlighet att svara 
på hyresgästernas frågor behövs konkret kunskap i ämnet. Hyresbostäder har med 
Linköpings Universitets hjälp tagit fram en utbildning (E-KOLLOGI). Den har först 
gått internt och är nu tänkt att användas för att utbilda energiambassadörer och 
senare även andra hyresgäster. Under diskussionen framkommer dock funderingar om 
den nuvarande utbildningen kommer fylla behovet fullt ut. HB tror att en komplet-
tering i mindre format där det finns möjlighet till dialog kan öka engagemanget. EA 
understryker det viktiga i att budskapet och utbildningen känns nära och relevant, 
eftersom det stora världsperspektivet lätt kan kännas för stort och avlägset. Att vara 
trygg i sin roll är också en förutsättning för att våga visa vägen. O och EA vittnar om 
ett tillfälle när raka besked stärkte deras position i området. 

O: Det handlar ju om att bygga ett förtroende. För det är som det här med parabolfrågan. 
När vi samlade ihop, som jag trodde irriterade människor för att dom inte fick ha parabolen 
på väggarna, egentligen stärkte det vår roll i det hela. Dom respekterade oss för vi behand-
lade alla lika dant. Jag tror att det är samma sak här om vi säger åt någon med ett felaktigt 
beteende, som inte släcker lyset, om vi hela tiden är på så kommer dom respektera det vi gör. 
Vi säger till dig, vi säger till dig, vi säger till alla. ”Det är inte bara för att jag kommer från 
Irak som dom säger till mig…”

4.2.2 Kommunikation

4.2.2.1 Intern

Ektorp är ett exempel på ett område där den lokala kommunikationen fungerar bra 
mellan områdesansvarig, energiambassadören och hyresgästerna. Det blir tydligt att 
en fungerande kommunikation är frukten av ett etablerat samarbete.
Samtidigt finns det en frustration från O om att energiidéer inte prioriteras i företaget. 
O anser att E-KOLL måste göras till en prioriterad fråga och att den signalen måste 
komma uppifrån.

O: Men som med alla sånna här saker, man ska inte tro att det är något självgående det här 
att ha människor… eller samarbete är inte självgående utan man måste bjuda till. Och är vi 
inte intresserade av att bjuda till så kommer intresset från den andra parten att svalna, det är 
naturligt. Och därför måste vi upp på tå, vi måste lyfta den här frågan internt.  
[…] Det är stort avstånd emellan de som sitter på stora plånboken och till oss som ska göra 
av med pengarna. Det är min uppfattning. Det kan nog vara fel, men så upplever jag det… 
Och det blir ju tillslut att det drabbar ju att jag inte kan ge rätt feedback till hyresgästerna. 
Jag har hur många sätt som helst som vi skulle kunna spara jättemycket energi, men det 
kostar ju pengar […]
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HB tror att det hela skulle underlättas om E-KOLL kan genomsyra hela företagets 
arbete och implementeras i Hyresbostäders kärnvärden, som idag lyder: Lyhörda, 
Attraktiva, Pålitliga och Drivande. Genom att lägga till Energi- eller Miljömedvetna 
skulle det vara enklare att motivera ett energisnålt men dyrare val. Hon understryker 
också att det finns pengar avsatt för att E-KOLL ska kunna ta mellanskillnaden så inte 
områdets enskilda budget belastas.
 
4.2.2.2 Extern

Det slutgiltiga målet, en energisänkning med 30 % till 2030, är något som ligger långt 
in i framtiden, men frågan är hur högt ribban ska sättas i första skedet och vilket 
gensvar som bör förväntas hos målgruppen. O tror det är viktigt att inte gapa över 
för mycket och istället inrikta sig på en mindre skara som sen kan sprida budskapet 
vidare. HB tror inte att det är omöjligt att få med alla 25 000 hyresgäster på båten 
men menar att graden av engagemang måste tillåtas att skifta. Alla kan inte förväntas 
delta på samma nivå som energiambassadörerna men om den stora massan accepterar 
de besult som tas för att Hyresbostäder ska bli mer hållbara, t ex låter de snålspolande 
kranarna sitta kvar, så har budskapet ändå nått fram.

Det är dock inte bara energivinster som kan bli frukten av E-KOLL utan energispar-
satsningen kan också ses som ett bra verktyg att öka boendesamverkan för att skapa 
levande och trygga områden. EA berättar om flera möten med andra hyresgäster som 
är ett resultat av hans engagemang.

EA: För det är ju som nu, jag har ju bott så länge i Ektorps området, det är väl, -68 flytta jag 
hit. […] Dom känner ju igen mig dom flesta och även invandrare och dom kommer också… 
Jag har varit hemma hos ett par. Jag har vart hemma hos flera, men speciellt en familj, och 
det är synd för dom flyttar nu […] Karln där frågade en kväll om jag kunde komma upp 
[…] Han sa det att ”Du, vi respekterar dig.”  ”Jaså, vadå då?” sa jag. ”Ja men du säger till 
när vi sorterar sopor fel och du säger till andra med har vi sett… Vi vill lära oss svenska och 
prata med någon, för på TVn går det för fort. Det är bättre att sitta och prata lugnt”, sa 
han. Så vi satt och pratade om allt möjligt och klockan gick. Han bjöd på kaffe, först blev det 
svenskt och sen arabiskt [skratt] och sen när jag suttit där i två timmar då ringde frugan och 
frågade och jag sa att jag är kvar och att dom hälsade […] 

HB: […] Energi-KOLL kommer inte bara förbättra och förminska energiåtgången utan det 
kommer ju, som i [EA]s fall, stärka relationerna i ett område med, eftersom man får nånting 
att samtala kring och det är ju vinster som är svårt att mäta och som vi stångas med att mäta 
i alla fall, eftersom det är svårt att motivera varför vi ska lägga kraft, pengar och energi på 
just boendesamverkan.

Ett vanligt argument från hyresgäster när det kommer till beteendefrågan, exempelvis 
med att spara el är att de själva betalar för elen samt att Hyresbostäder inte sköter de 
gemensamma utrymmena. Till exempel att det står och lyser när ingen är där. Därför 
måste Hyresbostäder aktivt visa hyresgästerna att man drar sitt strå till stacken och 
föregå med gott exempel. 

EA: […] Sen var det ju de här med elen, Hyresbostäder gick ju ut till hyresgästerna att 
dom skulle spara el, men det fick man höra från många. ”Varför då? Elen i lägenheten den 
betalar vi ju själva”, kom det från en del. Det är ju inte det målet är, målet är ju att få ner 
på elförbrukningen för att det inte ska bli så dyrt och billigare för alla parter. Men då säger 
en del, ja men där och där står det ju och lyser dygnet runt. Men då säger jag, det är redan 
avrapporterat så det kommer att hända nåt, att de kommer göras i ordning.
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O: Och det är kärnpunkten, det är jätteviktigt att vi verkligen gör något. För om vi inte gör 
det så kan vi lägga ner det här. Om man ska se det rent krasst, lågenergilampor i en käl-
largång, det är inte ekonomiskt försvarbart. Men det visar ju att vi gör någonting, att vi vill 
göra dom här grejorna, och det är därför vi gör dom. […]Det finns mycket att tänka på men 
jag tror att man måste ha en öppen dialog och visa kunskap

Sophanteringen, som egentligen inte är tänkt att inkluderas i E-KOLL, kommer upp 
som ett exempel att tillsammans göra konkreta saker för miljön. Det är också lättare 
och bygga aktiviteter, exempelvis för barn kring sopsortering.

O och EAs erfarenhet är en positiv respons när det bjuds in till dialog. De poängterar 
dock att det alltid är samma personer som engagerar sig men att det är viktigt att ta 
tillvara på dessa hyresgäster och att ta sig tid att lyssna. 

EA: Jag kan ju säga, det är några år sen, men när vi hade egna bomöten, satte vi folk i grup-
per när vi fika, så fick dom skriva ner på lappar vad dom ville att vi skulle göra i områdena, 
aktiviteter och allt möjligt. En del skrev inte mycket… Men det är något som engagerar 
dom, om man sätter dom i mindre grupper.[…]

O: […] Säg att mötet tagit 2,5 timma så tar det ytterligare en timma innan man kommer 
från lokalen. Man får töja lite, men ska vi ha, ska vi bry oss om våra hyresgäster då så måste 
vi ta oss tid att lyssna eller så skiter vi i det och bara går vidare.

 
4.2.2.3 Feedback

EAs starka position i Ektorp gör att han är en naturlig länk mellan områdesansvarig 
och hyresgästerna. Genom att vara närvarande får han kontakt och kan förmedla 
feedback år båda håll. Men det finns också exempel på när hyresgäster aktivt velat 
engagera sig i en områdesfråga men sen inte blivit inbjudna att delta.

EA: […]För det var ju som, det var lite synd tyckte jag, när dom gjorde i ordning gården 
utanför Utsikten. Då var det ett gäng mammor med småbarn som ville vara med och ut-
forma gården, men dom vart aldrig kontaktade och det har jag hört att dom vart ledsna över 
efteråt.

O: Jaså var det så det gick, för första gången jag var där så var ju dom med där och sen 
bytte jag område och jag har faktiskt funderat på dom… för tanken är ju, jag skulle vilja 
jobba med att vi har små fokusgrupper.

4.2.3 Målgrupper

4.2.3.1 Invandrare

Invandrare tas upp flera gånger som en grupp där speciella åtgärder behöver sättas 
in. Dels när det gäller den språkliga barriären men också kulturskillnader som gör att 
energi och miljö ses på olika sätt. 

HGF: Om man ska vara helt ärlig. Jag ser det som ett klassperspektiv, Det är lågutbildade 
och invandrare om man ska vara så krass och säga det som är riskgrupperna. Det är dom 
som står för… Dom är dom största energibovarna, om man ska dra alla… om man ska 
generalisera. Och då gäller det att man får till knep… rent konkreta knep för att nå dom 
här grupperna… att lägga dit extra resurser, det är det som krävs, att vi inriktar oss på dom 
här grupperna lite extra, men att ändå inte glömma bort de andra grupperna och då är det 



21

just… Ett problem jag ser är den här utbildningen, hur vi ska.. klimatutbildningen. Hur det 
blir för invandrarna. Alltså, dom kommer inte ta till sig även dom som behärskar svenska 
kommer inte… 

 O: […]jag tror ändå att en stor del av våra hyresgäster inte är svenskfödda, det är väl så 
man uttrycker det?, och därför är det också en viktig målgrupp att försöka nå. Jag tror precis 
som du säger [HGF] att dom har inte samma förståelse för varför vi ska spara energi, inte 
för att man inte vill, utan man har inte incitamentet till att förstå varför vi ska göra det. 
Kommer man från en annan kultur, där det är ett inte-problem, det finns inte det här prob-
lemet, då är det är svårt att förstå, varför ska vi göra det här? 

Med en ökande andel invandrare i områdena så behöver aktiviteter och kommunika-
tion anpassas så att alla känner sig inkluderade. Gårdsfesten som tidigare lockade runt 
200 personer har på senare tiden krympt, vilket EA kopplar samman med att det kom-
mit flera invandrare till området. ”Dom är rädda för det här med föreningsverksamhet 
dom kommer inte gärna och det ser vi på alla föreningsverksamheter, dom minskar 
betydligt”. Alla instämmer i vikten av att få med alla i E-KOLL för att skapa levande 
och trygga bostadsområden. HB tror att ett sätt kan var att försöka få med engagerade 
personer med invandrarbakgrund för att det inte ska vara ett ”vi” och ett ”dom”.

4.2.3.2 Höginkomsttagare/låginkomsttagare

Som HGF nämnde ovan är klassperspektivet något som tas upp som en faktor som 
kan påverka vilka argument som fungerar om man börjar med individuell mätning, 
då vissa kan vara mer intresserade av att spara pengar än andra. Pengar är en viktig 
morot för vissa medan andra säkerligen nås bättre med argument om miljöpåverkan 
och bevara jorden för framtida generationer.

4.2.3.3 Barn och skolungdom

Barn tas upp som en viktig målgrupp. Både för att nå ut till kommande generationer 
men också för att de i sin tur kan påverka sin familj och omgivning.

O: Den målgrupp jag tror är absolut viktigast, det är våra skolbarn och förskolebarn. Kan 
du få in dom till att veta hur man ska sortera sopor, vet vilka som är energitjuvarna i lägen-
heten, så har vi vunnit jättemycket. För dom kommer vara som blodiglar på sina föräldrar. 
”Du ska inte skölja disken i varmvatten eller så här får du inte sortera”. För det vet jag när 
jag själv var med och lät ungarna sortera sopor i huset. Det är jätteeffektivt. Föräldrarna 
kommer inte undan, man kan ju inte liksom gå mot det som ungarna har lärt sig i skolan 
och vet att det här är mentalt riktigt, då kan man inte säga: ”Jag skiter vad gör i skolan”. Så 
det tror jag är en bra målgrupp att börja med. […]

HB: Men barna, vi hade ju det i Ringdansen, där hade ju vi resursjakten med barnen. Det 
var ju fantastiskt bra det här med sophanteringen. Och där märkte vi ju att dom gick hem 
och berättade för mamma och pappa. Och dom använder ju ett språk som är lätt att förstå. 
Dom använder ju inga komplicerade ord, och då fattar ju mamma och pappa som inte kla-
rar språket så bra vad det handlar om. Så att använda barnen är nog bra.   

4.2.3.4 Media

För att E-KOLL ska spridas som ringar på vattnet och skapa ett gott rykte så vill 
Hyresbostäder att eventuella energisparaktiviteter syns i media så att de ökar deras at-
traktionskraft som företag. 
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HB: […] Sen tänkte jag på en annan målgrupp för oss, och kanske för er också [Hyres-
gästföreningen], Media, vi vill ju får lite cred ör att vi gör det här. Vi vill ju framstå som ett 
medvetet företag, vi vill att det här ska vara ett argument för att människor ska välja oss och 
Hyresgästföreningen också att det ska vara ett argument föra att man ska vara medlem där 
för att vi gör en god gärning, så det är också en väldigt stark målgrupp, så vi måste tänka på 
det när vi gör aktiviteter så dom blir intressanta ur medial synpunkt.  

4.2.4 Brainstorming
Under brainstormingen bads de medverkande generera idéer kring de fyra temana 
kommunikationskanaler, aktiviteter, material och samarbetspartners. 

4.2.4.1 Kommunikationskanaler

Under sammanställningen kunde fem grupper av kommunikationskanaler urskiljas. 
De som ligger närmast till hands är de idag inte särskilt välbesökta bo- och årsmötena. 
Alla är överens om att nya sätt behöver prövas för att locka andra än de få som alltid 
kommer. Samma sak gäller nyhetsbrev och e-postutskick som tenderar att inte nå fram 
i önskvärd utsträckning.

Hittills har Hyresbostäder inte satsat på sociala medier, men HB tror att det skulle 
kunna vara ett sätt att nå fler hyresgäster. Hon tar hotellkedjan Scandics facebook-
grupp som ett exempel där man kan vinna en hotellnatt om man är medlem. På 
samma sätt skulle Hyresbostäder exempelvis kunna lotta ut en månadshyra mot att 
man är aktiv.

Ett annan väg som föreslås är att gå via samarbetspartner som skola, fritidsgårdar, 
äldreboenden och kulturföreningar. Genom att gå utanför den egna verksamheten 
hoppas man på att nå målgrupperna på deras egna villkor. 

Media tas upp som ett sätt få positiv uppmärksamhet kring aktiviteter som görs i 
E-KOLLs regi. Det är därför viktigt att ta med nyhetsvärdet i valet av aktiviteter och 
insatser. 

4.2.4.2 Aktiviteter

Utbildningar och framförallt workshops föreslås som möjlighet att få relevant och upp-
daterad kunskap samt inbjuda till dialog. Det traditionella informationsmötet är också 
viktigt för den som enbart är nyfiken på att veta vad som är på gång. Ett förslag som 
får gensvar är att bjuda in en ”kändis” som kan fungera som dragplåster för att locka 
folk.

Mer sociala aktiviteter föreslås för att öka boendesamverkan, gärna med inslag av 
ett studiebesök för att förena nytta med nöje. Tävlingar är en aktivitet som med rätt 
marknadsföring kan skapa engagemang. De tävlingar som föreslås är associerade med 
sophantering och skräp. En utmaning är därför att ta fram tävlingar som fokuserar på 
energibesparing. 

Den lokala förankringen är en förutsättningen för att i alla fall fysiska aktiviteter ska 
fungera. Om man vet vilka det är som håller i en gårdsfest och att man där har möj-
lighet att prata och få återkoppling är det mycket större chans att man också går dit. 
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EA och O är välkända i Ektorp och framförallt EA har en historia av ett långt engage-
mang och exempel på tillfällen av lyckad samverkan. Både upplever en förändring, där 
det inte är lika självklart att man går på en gårdsfest eller besöker ett boendemöte. 

O har erfarenhet från andra områden där de boende fick vara med och påverka vad 
som skulle göras med en viss summa pengar. (300 kr per lägenhet) Detta bestämdes 
i workshopliknande form där man skrev ner förslag och sen gemensamt utvärderade 
dessa för att komma fram till vilka alternativ som skulle genomföras. Det var till en 
början ingen stor uppslutning men efter hand kom allt fler eftersom det ryktades om 
att man fick påverka. O beskriver att det till en början var en tidsödande process men 
att det för var gång gick fortare. 
 
4.2.4.3 Mötesplatser

Det finns inte så många naturliga mötesplatser för den boende i Ektorp. Förutom 
återkommande, men tyvärr inte särskilt välbesökta, aktiviteter som bomöten och 
gårdsfest träffas inte hyresgästerna annat än i trapphuset. För samlingar inomhus finns 
en lokal i Ektorp som tar 45-50 personer. Det finns en lokal längre bort som tar 150 
personer, men då kommer inte folk eftersom det är för långt att gå. O poängterar vik-
ten av att det är enkelt att medverka. 

4.2.4.4 Material

Framförallt två typer av material efterlyses. Dels informativt och utbildande material 
anpassat till olika målgrupper. Dels intresseväckande och lockande material som kan 
delas ut och användas som pris i tävlingar. 

Exempel från den första kategorin är bl. a information på olika språk, barnanpassat 
material och information för olika tillfällen som små infolappar att dela ut samt en en-
kel portabel presentation för att enkelt berätta om E-KOLL för exempelvis potentiella 
samarbetspartners. Exempel från den andra kategorin är saker som en maskot, give 
away produkter och ekologiska vinster. Ett partytält för regniga dagar är också en idé. 

O efterlyser mer personal för att Hyresbostäder ska kunna serva och stötta energiam-
bassadörerna. Till exempel behövs en hemsida och ett facebookkonto för Hyres-
bostäder skapas och kontinuerligt uppdateras. 

4.2.4.5 Samarbetspartners

Precis som idéer om kommunikationskanaler kom här fram förslag om att vända sig 
till Kulturföreningar för att nå invandrargrupper på deras villkor. Samma sak med att 
gå via skolan och fritidsgårdar för att komma ut med buskapet till generationen som är 
på väg att växa upp. För att ta hjälpa av de som redan har koll finns tankar om att kon-
takta rådgivare på kommunen och Energimyndigheten för att de skulle kunna komma 
och föreläsa eller hålla i workshops. 
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4.3 Fokusgrupp 2 – sammanfattning
Den andra fokusgruppsträffen hålls i Guldringen 50 i Hyresbostäders lokaler, ca en 
vecka efter den första träffen. Mötet som tar ca en timma och 40 minuter är uppdelat 
så att två tredjedelar ägnas åt diskussion runt roller, kommunikation och målgrupp 
medan sista delen ägnas åt brainstorming och idéer på hur E-KOLL skulle kunna 
spridas till hyresgästerna. (För fullständig analys se Bilaga 3)

Medverkande
O: Områdesansvarig i Atrium (Man)
EA: Energiambassadör i Klockaretorpet (Kvinna)
HGF 1: Representant Hyresgästföreningen i Atrium (Kvinna)
HGF 2: Representant Hyresgästföreningen i Atrium (Kvinna)

Nedan följer en sammanfattning av det som sades under fokusgruppen, grupperat 
efter de teman och subteman som framträdde i analysen. Det gör att kommentarerna 
inte alltid redovisas i kronologisk ordning.  

4.3.1 Roller
O (områdesansvarig) menar att hans roll är att jobba med de hårda bitarna. De 
mjuka bitarna ligger mer på energiambassadörerna och Hyresgästföreningen. Han 
understryker att hyresgästerna måste få hjälp och stöttning för att kunna ändra sitt 
beteende, men att det hör till de mjuka frågorna. Själv har han hand om att se till att 
husen är energismarta.

O: […]jag kan ge förslag på vad vi kan göra – jobba aktivt med tvättstugors belysningssys-
tem osv. men det är en process som tar tid. Och det här är ju ändå den stora biten. Själva 
beteendefrågan det är en helt annan fråga och det är de som man får jobba aktivt med. Men 
jag måste ge dom verktygen. 

Intervjuare: Så du menar att din roll, ligger mer på dom ekonomiska och tekniska bi-
tarna?

O: Ja dom hårda bitarna. Dom mjuka bitarna kommer men det är alla energiambassadör-
erna, hyresgästföreningen även vi internt, naturligtvis. Men min roll är mer dom hårda 
frågorna.

Han understryker att det är viktigt att alla tar sitt ansvar. O vill få igång en dialog men 
understryker också att det inte ingår i hans roll att ta emot felanmälningar, utan det 
ska göras till felanmälan.

EA (energiambassadören) är engagerad, har visioner och massor av idéer men vill ha 
klarare ramar av vad det är hon ska göra och vad hennes roll innebär. Hon bor och 
är aktiv i Klockaretorpet där hon nyligen fått kontakt med den områdesansvariga och 
börjat diskutera sina idéer.

HGF1 (Hyresgästföreningen) är engagerade i Hyresgästföreningen i Atrium men har 
själv nyligen flyttat till Silverringen från Atrium. Hon driver aktiviteter i Hyresgästföre-
ningens regi tillsammans med HGF 2. Hon har tidigare jobbat som trappstädare för 
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Hyresbostäder (idag är all städning outsourcad) och upplevde att det fanns en större 
dialog med hyresgästerna då.

HGF 1: Men då, när jag gick som trappstädare, jag gick i Silver[ringen] och Guld[ringen] 
och på många ställen, då kunde hyresgästerna komma ut till oss och säga ”Jag har det här 
felet vad ska jag göra åt det?” Det var mycket också som en felanmälan som vi kunde gå in 
då. Jag tror inte det var så stora problem då. 

HGF 2 (Hyresgästföreningen) är engagerade i HGF Atrium där hon driver aktiviteter 
i Hyresgästföreningens regi tillsammans med HGF 1. Hon är bekymrad över hur man 
ska få hyresgäster, framför allt invandrarna, att komma på boendemötena. 

4.3.2 Kommunikation

4.3.2.1 Internt

O efterlyser ett fungerande internt nätverk som underlättar kommunikation både i och 
mellan områdena. Han menar att det också ger en mer enad bild utåt. EA föreslår att 
det skulle kunna fungera via facebook, där en grupp skulle underlätta att ordet sprids 
och att flera hänger på och engagerar sig i E-KOLL.  

4.3.2.2 Externt 

Det blir tydligt under samtalets gång att det finns en brist på tillit. Hyresgäster är då-
liga på att rapportera in fel, till och med i sina egna lägenheter, därför att man tvivlar 
på att man kommer att få hjälp. I Klockaretorpet tror flera, enligt EA, att felanmälan 
är ett dyrt betalnummer och drar sig därför att ringa.

Det är en positiv inställning till individuell mätning när den kommer på tal, från alla 
parter. HGF 1 som nyligen flyttat till ett hus med individuell mätning vittnar om ett 
ändrat beteende.

HGF 1: Men jag får säga det, när jag flyttade ifrån Atrium när jag bodde där bort, jag 
slösade med varmvatten och el, ja el slösade jag väl inte så mycket för el fick jag ju en separat 
elräkning så den försökte jag dra ner på. Men sen när jag flyttade bort till Silverringen där 
jag betalar för vad jag använder då har det blivit ett helt annat beteende. 

4.3.2.3 Feedback

Det finns ett problem med återkoppling. Ett exempel var när energiambassadörer i 
Klockaretorpet rapporterade in en energitjuv men inte fick veta vad som gjordes åt 
saken. De får inte veta om någon varit där och tittat utan ser bara själv att problemet 
inte har åtgärdats. 

EA: Som vi upplevt det i klockartorpet, så är det inte så himla … Problemet är att återkop-
plingen kommer inte… kanske är det så att åtgärden utförs men man får inte reda på det. 
För det tog vi upp på förra energiambassadörsmötet i Klockartorpet att folk har ringt till 
felanmälan exempelvis i de nya äldreboendena så har dörren stått öppen halva vintern, den 
har inte gått igen som den ska. […] Men problemet är inte att det inte blir åtgärdat så utan 
att problemet är att dom som har ringt in, liksom det här funkar inte här står det och drar 
massa energi det ska ju vi rapporterar, det är därför vi är energijägare och sen så jaha..? Har 
ni tittat på det?
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O: Då har ni ringt in som felanmälan?

EA: Som felanmälan och uppgett att vi är energijägare, som det hette innan; Energiambas-
sadörer. Problemet är inte att det inte sker någonting utan att vi inte får veta om det har 
hänt någonting. Det är ju där, återkopplingsgrejen.

O upplever att det ofta är negativ respons när något görs eller ändras i Atrium. Fram-
förallt att det blir ifrågasatt. Vid frågan om man varit tydlig med att informera varför 
man gör förändringen så är svaret att det är det är svårt att få ut information i Atrium 
därför att det är så stort och att de flesta ändå inte läser det som kommer i brevlådan. 
Det finns ett behov av att informera hyresgästerna så att det förstår varför man gör 
som man gör, men också att hitta ett smidigt sätt att göra det på. 
 

4.3.3 Målgrupper

4.3.3.1 Invandrare

Invandrare är en nyckelgrupp att nå ut till. Idag är det lätt att de glöms bort eftersom 
informationen enbart är på svenska och det är få som kommer på bomötena och 
andra aktiviteter. Man frågar sig varför de inte kommer på mötena men kanske ligger 
svaret närmare än man tror. HGF 1 berättar om ett öppet hus i Silverringen där vem 
som helst kan gå under dagtid på vardagarna, dock har hon själv aldrig varit inne 
eftersom det ser ut att vara mest invandrare och hon vet inte om det kommer fungera 
rent språkmässigt. 

HGF 1: Men här i Silverringen har dom ju ett sånt här öppet hus mellan tio och sex på 
dagarna och det får ju vem som helst gå in till. Men jag har sett när jag går förbi att det är ju 
mest invandrare. 

HGF 2: Vad gör dom där då?  

HGF 1: Jag vet inte vad dom gör, jag har aldrig varit inne. 

O: I centrum? 

HGF 1: Ja borta vid Silverringen 2. På nedre botten har dom någon lokal och det är öppet t 
o m lördagen men inte på söndagen.

HGF 2: Det står inte utvändigt vad dom gör där?

HGF 1: Nej det är vem som helst som får komma, det är inte bara för invandrare. Men det 
är ju mycket invandrare som sitter där har jag ju sett när jag gått förbi, men det är för alla 
har jag förstått då. Jag vet inte vad dom gör, men dom sitter väl och fikar eller nåt, men jag 
vet inte. Jag har aldrig varit inne.

HGF 2: Tycker jag att du ska göra det, så får vi veta vad dom gör det.

HGF 1: Men jag kan ju inte språket.

HGF 2: Men dom kan väl någon svenska?

HGF 1: Jo i för sig dom här äldre, dom brukar ju vara väldigt gemytliga och glada när man 
kommer, det brukar dom ju vara när det kommer en svensk in..
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HGF 2: Så brukar dom ju vara… Men frågan är ju för hur vi ska göra för att få med dom 
på våra möten? För det är ett dilemma. 

O: Frågan är ju om det är möten vi ska ha eller om det är de där små informella grupperna? 

HGF 2: Ja exempel du kunde ju gå in till dom i Silverringen två och prata med dom, 
försöka…

EA: Bjuda på kaffe. 

4.3.3.2 Barn

EAs vision är att komma ut i skolorna och informera alla barn så att de blir medvetna 
från tidig ålder. Hon tar exemplet med ”Håll Sverige Rent” som än idag påverkar 
henne. Aktiviteter med barn som påskpysslet i Klockaretorpet är väldigt välbesökt och 
hon tror att man kan nå föräldrarna genom att vända sig till barnen.

EA: För jag har ju en idé. Min vision som Energiambassadör är att jag vill komma ut och 
berätta för barnen, gärna ju mindre dom är […] och om man fångar upp dom som är 
små, det dom lär sig det tar dom med upp i vuxen ålder och sprider vidare. […] För det är 
samma sak för invandrarna, deras barn växer upp i vårt samhälle, dom går i skolan och kan 
svenska mycket bättre och kan tolka för sina föräldrar. Så att fånga upp barnen, det är vad 
jag tror på. 

4.3.3.3 Ungdomar

EA tar upp möjligheten med att nå ungdomar genom att ge dem jobb med att hålla 
rent, typ tvätta bort klotter. Det har gjorts som sommarjobb på Hyresbostäder men 
hon anser att det skulle kunna göras året om. Hon menar att man inte ska underskatta 
yrkesstoltheten och att man inte vill klottra ner en vägg man just tvättat.  

4.3.3.4 ”Vanliga Svenssons”

Den här målgruppen, anser EA, är lätt att glömma bort, för de inte har ett så klart be-
hov av anpassad kommunikation som barn och invandrare. De flesta vet att de borde 
tänka på att spara energi och miljö men man gör det inte på grund av skäl som att 
man inte orkar eller att det är för mycket snack om miljö.

Samtidigt så tror EA att hennes målgrupp, småbarnsföräldrar, kan vara den lättaste 
gruppen att nå exempelvis genom utskick i brevlådan med information. Däremot 
efterlyser hon att man kan göra utskicken roligare och mer intressefångande. Hon tar 
upp ett exempel med ett utskick som var gjort med lite humor och därför fastnade i 
minnet.

4.3.3.5 Pensionärer

I Atrium bor det mycket pensionärer vilket gör att exempelvis en facebooksatsning 
kanske inte skulle fungera så bra. O tror på traditionella brevutskick eller att knacka 
dörr.
 
4.3.3.6 Angreppssätt

O och EA tror båda på en skolsatsning men att det inte ska begränsas till ett område 
utan att man tar fram ett material som fungerar för hela kommunen och sen försöker 
samla eldsjälar som brinner för sin sak och vill påverka. 
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4.3.4 Brainstorming

4.3.4.1 Kommunikationskanaler

Det diskuteras hur man kan använda mer inofficiella kommunikationskanaler som 
word of  mouth och sociala medier, framförallt facebook. Genom att använda face-
bookevenemang kan man nå ut till många fort och det är samtidigt att enkelt visa sitt 
engagemang öppet och dela med sig av vad man gör, exempelvis hur man själv sparar 
energi. 

Hyresbostäders hemsida är en existerande kanal som skulle kunna utökas med en 
E-KOLL flik där intresserade själv kan söka information. En interaktiv EA-utbildning 
på hemsidan skulle också göra det möjligt att inhämta kunskap och utbildning när 
man själv har tid och ork.

De traditionella vägarna som bomöten, årsmöten och direktutskick ses fortfarande 
som möjliga kommunikationskanaler men det behövs nya metoder för att locka hyres-
gäster till att läsa informationen och komma på mötena.

För att få in E-KOLL i hyresgästerna medvetande poängteras vikten av att synas. 
Detta kan exempelvis göras genom reklampelare, lokal tv-reklam och media.

Genom att göra undersökningar på vilka målgrupper som finns i området, eller genom 
att konsultera det underlag som eventuellt redan finns, och anpassa kommunikationen 
där efter tror man chansen ökar att nå fram. Att aktivt fråga hyresgästerna och skapa 
en dialog anses också viktigt. 

4.3.4.2 Aktiviteter/Mötesplatser

En bärande idé är att använda de aktiviteter som redan finns och integrera budskapet 
i ett redan fungerande koncept, exempelvis de populära bingokvällarna i Atrium som 
skulle kunna kombineras med energismarta vinster. 

Andra insikter som kom fram är att det ofta är större uppslutning när det är aktiviteter 
för barn samt att tävlingar är något som engagerar. För att locka flera att delta i en 
aktivitet kan en känd person fungera som dragplåster. En förutsättning är dock att det 
är enkelt att ta sig till aktiviteten som med fördel kan genomföras lokalt.

Områdena varierar i sin planering och uppbyggnad vilket gör att vissa har fler natur-
liga mötesplatser än andra. Exempelvis Klockaretorpet har innergårdar med lekplatser 
där barnfamiljer träffas medan Atrium inte har någon liknande motsvarighet. 

4.3.4.3 Material

EA efterfrågar faktablad, både för att kunna distribuera information om E-KOLL till 
hyresgästerna men också mer ingående för sig själv, för att veta vad hennes roll in-
nebär. Framtida energiambassadörsmaterial är hon gärna, tillsammans med andra 
energiambassadörer, med och tar fram i samarbete med Hyresbostäder. Hon efterlyser 
också fler möjligheter att sätta upp meddelande i området.
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Som nämndes ovan är det viktigt att komma in i medvetandet hos hyresgästerna. 
Detta skulle också kunna göras genom exempelvis reklam på bilar och pennor med 
internetadresser som leder till en hemsida med en särskild E-KOLL flik och en face-
booksida.

O har en idé om att ett lokalt internetcafé med datorer där alla kan få tillgång till 
internet som inte har det själva skulle kunna vara en möjlig mötesplats. 

4.3.4.5 Samarbetspartners

Genom samarbetspartners kan målgrupper nås genom andra sammanhang och möte-
splatser. Det är också en möjlighet att få tillgång till samlad kunskap om både energi 
och miljö, men också hur målgruppen bäst kan nås.

Framförallt skolor, dagis och fritidsgårdar är förslag på sätt att nå barn på deras villkor.
För att få tillgång till kunskap och inspiration föreslås samarbetspartners som kom-
munen, lokala företag, energibolag, Ahlsell, Fackföreningar, Brandförsvaret, Polis, och 
PRO. 
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5 Analys
Tanken med använda två fokusgrupper från olika områden var att se vilka behov 
som var gemensamma och vilka behov som var mer lokala. Eftersom fokusgrupperna 
genomfördes som relativt ostrukturerade intervjuer med endast några gemensamma 
teman som utgångpunkt var det svårt att jämföra svaren rakt av. Istället utgick an-
alysen från att identifiera teman och subteman som var återkommande i en eller båda 
grupperna. 

För att rättvist jämföra diskussionerna i de olika grupperna togs också med i beräknin-
gen de medverkandes inblandning och perspektiv i E-KOLL. Detta visade sig skilja 
mer än vad som först var tanken. Fokusgrupp 1 (F1) innefattade två delprojektledare 
för E-KOLL från Hyresbostäder och Hyresgästföreningen medan det 
i fokusgrupp 2 (F2) medverkade två lokala representanter från Hyresgästföreningen. 
Detta ledde till att diskussionen i F1 fick mer helhetssyn och helikopterperspektiv 
medan diskussionen i F2 var mer lokalt förankrad. 

Relationen mellan den områdesansvarige och energiambassadören i fokusgrupperna 
var dessutom varandras motsatser. I F1 medverkade en områdesansvarig och ener-
giambassadör från samma område med ett väl utvecklat samarbete, medan samma 
roller i F2 var från olika områden och hade inte träffat varandra innan intervjun. 
Dessa omständigheter kan tala för att jämförelsen blir mindre trovärdig, men samtidigt 
ger det en bild av hur komplext arbetet med E-KOLL är vilket gör underlaget till en 
spegel av verkligheten.  

5.1 Motorn 
Båda områdesansvariga är engagerade och vill stötta arbetet för att ändra energibet-
eendet hos hyresgästerna, men de vill inte driva arbetet utan anser sig ha fullt upp med 
de ekonomiska och tekniska bitarna. Detta är något som båda två återkommer till flera 
gånger under diskussionen. När frågan kommer upp om vem som då ska driva beteen-
defrågan finns det inget klart svar. I F1 anser visserligen de både delprojektledarna 
att de har ett ansvar att vara förebilder och ge riktlinjer, men det är inte självklart att 
de ska vara de som driver, speciellt inte på en lokal nivå. Områdesansvarig i F2 hän-
visar till energiambassadörerna och Hyresgästföreningen men det är svårt att lägga 
en beteendeförändring i knät på ideellt arbetande personer. Inte på grund av att det 
saknas engagerade personer, energiambassadörerna och engagemanget från Hyres-
gästföreningen är bevis på detta, men risken finns att initiativ går förlorade om inte 
någon har ansvar för att fånga upp och driver på beteendefrågan. 

5.2 Definition av målgrupper
I diskussionen om vilka målgrupper som finns bland hyresgästerna fanns det till en 
början en viss tvekan, vilket kan vara ett tecken på att man inte vanligtvis delar upp 
hyresgästerna på det sättet. Men relativt snabbt kommer flera insikter om möjliga 
målgrupper samt hur deras behov skiljer sig från varandra. Två målgrupper som i 
båda fokusgrupperna anses ha hög prioritet är invandrare och barn. Den förstnämnda 
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grundat på sitt tydliga behov av information på ett språk man förstår men också på 
kulturella skillnader som gör att man ser på energi och miljö på ett annorlunda sätt. 
Den andra, barnen, identifieras i som en målgrupp vars natur kan sprida ringar på 
vattnet. Genom att gå ut i skolan och informera och involvera barnen når man inte 
bara framtida generationer utan chansen är dessutom stor att barnen själva berättar 
om E-KOLL hemma och vill att även deras familj ska vara med och spara energi. Här 
finns också en öppning att nå utlandsfödda svenskar eftersom deras barn kan berätta 
om E-KOLL så att föräldrar som har svårare för svenska språket lättare kan förstå. 
(Bergström, 2007)

Det är dock värt att poängtera att indelningen av hyresgästerna i målgrupper inte 
handlar om att öka klyftor utan tvärtom, att ge alla samma förutsättningar och öka 
känslan av samhörighet. Ju mer känslan av ”vi” och ”dom” försvinner desto mer gyn-
nas boendesamverkan som i sin tur underlättar kommunikation och informationsflöde. 
Därför är det också viktigt, som HB tar upp i F1, att initiativ och engagemang fångas 
upp inom alla målgrupper, så att energiambassadörernas arbete lättare kan nå alla 
hyresgäster. En annan viktig aspekt av energiambassadörsengagemanget är att hellre 
satsa på kvalité framför kvantitet. Målet att få 150 engagerade energiambassadörer ger 
inte särskilt mycket om inte dessa individer är villiga att lägga just tid och engagemang.
(Putnam, 1993) 

5.3 Utbildning
Båda fokusgrupperna efterlyser en utbildning i mindre format som komplement till 
E-KOLLOGI-utbildningen i Visualiseringscentrum. Det finns ett behov av att skapa 
en dialog i det lilla formatet. Energiambassadörsmötet där den deltagande obser-
vationen gjordes är ett bra exempel på ett forum där det fanns möjlighet till dialog. 
Områdesansvarig och EAs (F1) erfarenheter av den sortens interaktiva möten är också 
positiv. Även om uppslutningen inte var så stor från början så spred sig ryktet att man 
fick vara med och påverka vilket lockade flera att delta. Problemet, som tas upp i båda 
fokusgrupperna, finns naturligtvis kvar d v s hur man kan locka deltagare till den första 
workshopen. Den gemensamma idén om att använda en ”kändis” som dragplåster 
skulle kunna vara en lösning för öka statusen, samtidigt som det också kan vara en 
fördel att börja i liten skala innan man hittat en fungerande form.  

5.4 Sopor vs energi
Diskussionen om felsorterade sopor i miljörummen är något som tas upp både vid en-
ergiambassadörsmötet och i båda fokusgrupperna. Vid följdfrågor varför detta ämne 
återkommer trots att det inte är en del av E-KOLL så blir svaret att sopor är konkret. 
Det också lättare att komma på aktiviteter och tävlingar med inriktning för källsorter-
ing än för energi. Problemet med energibesparing, som också Green (2006) nämner i 
sin studie, är att det snarare förknippas med bekvämlighet än med miljö. Det lämnar 
dessutom inte några spår om du missköter dig, annat än på elräkningen. Är det dock 
felsorterat i miljörummen märks det på en gång. Just därför är en tydlig feedback som 
individuell mätning något som konkretiserar hela energibesparingsproblematiken. 
Både fokusgrupperna ställer sig positiva till detta och HGF 1 i F2 vittnar om hur 
hennes beteende förändrades när hon i sin nya bostad fick betala för exakt det hon 
förbrukade. 
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5.5 Förebild 
Som områdesansvarig (F1) understryker är en förutsättning för att vinna hyresgäster-
nas förtroende, att föregå med gott exempel. När energitjuvar rapporteras in så behövs 
åtgärder och/eller feedback för att dessa frivilliga insatser ska kännas meningsfulla. 
Det handlar om att känns tillit, något som Putnam (1993) anser avgörande för att få 
ett högt socialt kapital vilket gynnar boendesamverkan. Dessutom finns större chans 
till engagemang inom E-KOLL ifall grundläggande behov, som exempelvis ventilation 
och värme, fungerar problemfritt. Green gör tolkningen att när grundläggande funk-
tioner inte fungerar är det svårare att prioritera saker som energibesparing. 

5.6 Angreppssätt
Hur det praktiska arbetet ska påbörjas och i vilken utsträckning, finns det delade men-
ingar om i fokusgrupperna. Områdesansvarig i F1 vill börja i liten skala, en eller två 
pilotområden, för att sedan utvärdera och lära av misstag innan man implementerar 
metoden på bred front. I F2 anser områdesansvarig och EA det viktigt att inte bara, 
exempelvis gå ut i skolan i ett område utan att satsningen bör göras i hela kommunen, 
eftersom problemet finns överallt. Argumenten behöver egentligen inte krocka efter-
som de i slutet handlar om att få med alla i E-KOLL, vilket pilotområdes teori också 
har som mål bara att man testar konceptet i liten skala först.
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6 Resultat 

6.1 Nyckelfaktorer

6.1.1 Tydligt ledarskap och klara riktlinjer
En grundläggande förutsättning för att beteendefrågan i E-KOLL ska ta fart är att 
kartlägga vem som är motorn och att denne/dessa kan driva och stötta det lokala 
arbetet. Som HB nämner i F1 (Fokusgrupp 1) har E-KOLL hamnat i en situation där 
det pratas och finns många bra idéer, men att nästa steg inte tas eftersom det inte är 
klart vad nästa steg är. Hon menar att det fortfarande finns frågetecken om vem som 
ska driva och betala och exakt vad det ska syfta till, vilket gör att processen inte går 
framåt. Som framkommit i båda fokusgrupperna är de områdesansvariga inte beredda 
att ta den rollen. Utan tydligt ledarskap och klara riktlinjer gällande mål och ansvar så 
finns stor risk att beteendefrågan i E-KOLL inte blir mer än vackra ord som rinner ut 
i sanden, precis som exemplet med Västra hamnen och Hammarby Sjöstad (Green, 
2006). Först när denna grundläggande nyckelfaktor står klar kan resten av strategin 
spikas och vidare taktiska beslut om ett koncept fattas. 

Som diskuteras i F1 är det viktigt att direktiven om E-KOLLs prioritet kommer upp-
ifrån. Går det att få energitanken att genomsyra hela företaget som något positivt, 
ett gemensamt mål att sträva efter, så kommer detta underlätta ett annars tungt och 
tidskrävande arbete.  

6.1.2 Utbildning och kunskap 
E-KOLLs framgång förutsätter både engagerade individer och gränsöverskridande 
nätverk, så kallat socialt kapital (Putnam, 1993). För att man ska våga ta en roll som 
förespråkare för energi och miljö så krävs det att man känner sig trygg i sin roll och för 
att göra det behöver man konkret kunskap och utbildning. Hyresbostäder har redan 
tagit initiativ till detta genom E-KOLLOGI, energiutbildningen i Visualiseringscen-
trum, men det blir tydligt i samtal med fokusgrupperna att det behövs komplettering 
i mindre skala. Dels efterlyses ett forum som inte bara utbildar utan även inbjuder 
till dialog, men också en utbildning som går att anpassa lokalt exempelvis för de med 
begränsad kunskap i det svenska språket. Detta kan med fördel göras i form av delta-
gande workshops på lokal nivå, dels som en start på samarbetet mellan områdesans-
varig, energiambassadörer och Hyresgästföreningen, och dels för att starta ett samtal 
med hyresgästerna. (Chambers, 2002) 

6.1.3 Återkoppling och kontinuerlig feedback
För att ett samarbete ska bära frukt och utvecklas behöver alla parter känna sig be-
tydelsefulla och ha tillit (Putnam, 1993). En förutsättning för detta är man får återkop-
pling på initiativ och felanmälningar, men också en kontinuerlig feedback på att allt 
arbete leder åt rätt håll. Det framkom tydligt vid den deltagande observationen (se 
kapitel 4.1.1) och fokusgrupp 2 (se kapitel 4.3.2.3) att det finns bristande rutiner för 
återkoppling och feedback mellan Hyresbostäder och hyresgästerna, något som kan 
ta död på spirande engagemang om exempelvis inrapporterade energitjuvar inte 
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åtgärdas. I fokusgrupp 1 var detta behov inte lika markant, mycket pågrund av gott 
samarbete mellan områdesansvarig och energiambassadören, men ändå finns exempel 
på när hyresgäster velat engagera sig i området med sedan utestängts, som fallet med 
mammorna och ombyggnaden av Utsikten. (se kapitel 4.2.2.3) 

6.1.4 Boendesamverkan
Som Putnam (1993) definierade i sin studie är socialt kapital en förutsättning för större 
reformer och förändringar. Samtidigt är ett gemensamt mål att sträva efter ett bra 
verktyg för att öka boendesamverkan vilket gör E-KOLL, precis som HB poängterar i 
F1, nästan lika mycket till en boendesatsning som en energisparsatsning. Därför är det 
viktigt att fokus inte bra läggs på besparing och hårda fakta utan att sociala och roliga 
aktiviteter också ses som viktiga inslag i E-KOLL. Därmed inte sagt att energibespar-
ing och sociala aktiviteter inte kan ske simultant. Tvärtom var tanken att integrera 
energifrågor med redan fungerande sociala aktiviteter något som båda fokusgrupperna 
såg positivt på. 

6.1.5 Målgruppsanpassad kommunikation
Som tydligt framkom i fokusgrupperna består Hyresbostäders 25 000 hyresgäster 
inte av en utan flera målgrupper (se kapitel 4.2.3 och 4.3.3). Även om alla i slutändan 
ska nås av samma budskap så behövs olika former av kommunikationskanaler och 
målgruppsanpassat material för att budskapet ska gå fram. Båda fokusgrupperna 
definierade t. ex behovet av information på olika språk för att nå de med sämre svensk-
kunskaper. Anpassat material för barn anses också viktigt eftersom det dels gör att E-
KOLL kan nå de kommande generationerna men också tillgodogöra sig den potential 
som barn har i sin förmåga att påverka sin omgivning. (Bergström, 2007) 

6.2 Vidare praktiskt arbete
I detta kapitel redogörs för idéer på hur det praktiska arbetet med beteendefrågan i E-
KOLL skulle kunna fortskrida. Förslagen baseras på de ovan nämnda nyckelfaktorerna 
samt resultatet av brainstormingen i fokusgrupperna.  

6.2.1 Workshops
Genom deltagande workshops skulle varje område få en möjlighet att träffas och dis-
kutera situationen och upplägget. Förslagsvis bör dessa, i alla fall till en början, ledas 
av någon utifrån för att styra så att man inte fastnar i gamla mönster utan pushas att 
tänka nytt och konstruktivt. Ett argument för detta är den positiva effekt som fokus-
gruppsträffarna hade på diksussionen i grupperna som under mötets gång blev allt 
mer konstruktiv och problemlösande. I en workshop finns utrymme att kartlägga om-
rådets behov samt göra en handlingsplan för framtida samarbete. (Chambers, 2002) 

6.2.2 Nätverk och interaktion
Som framkom i fokusgrupperna bör arbetet med att engagera hyresgästerna förank-
ras lokalt men samtidigt är det viktigt att inspirera varandra mellan områdena. Både 
för att få bra idéer men också för att lära sig av varandras misstag. Dagens fysiska 
energiambassadörsmöten skulle fortfarande utgöra stommen, men genom att utnyttja 
potentialen i sociala medier som facebook skulle fler intresserade kunna fångas upp, 
inte minst från andra målgrupper än de som är aktiva idag.
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Idén som presenterades redan på energiambassadörs mötet om att använda Hyres-
bostäders hemsida som en källa till att visa vad som är på gång samt möjligheten att 
där inhämta kunskap och inspiration är något som bör undersökas närmare. Precis 
som EA föreslog i F2 så skulle en flik för E-KOLL kunna innehålla allt från en ned-
laddningsbar pdf  med information om vad det innebär att vara energiambassadör till 
en interaktiv utbildning och blogg där olika engagerade personer inom E-KOLL kan 
bidra med inlägg. Ett förslag som kom upp i F1 (Se Bilaga 2) var att låta sig inspireras 
av vad andra gjort, exempelvis Öbo (Hyresbostäders motsvarighet i Örebro) där en 
man lovat äta upp sin hatt om inte energiförbrukningen sänks enligt planerna. Vikti-
gast, som EA i F2 uttrycker, är att en hemsida är uppdaterad och känns levande. 

6.2.3 Verktygslåda
Genom att ge alla energiambassadörer en verktygslåda med handfasta tips och mål-
gruppsanpassat material skulle de få ett naturligt mandat, något som flera energiam-
bassadörer efterlyst, och lättare förstå vad deras roll innebär. En verktygslåda av det 
slaget skulle kunna innehålla:

1. Handbok för energiambassadörer
Skulle med fördel också kunna vara en pärm som går att fylla på allt eftersom, för att göra 
den mer dynamisk. En sådan pärm skulle kunna gå i arv från en energiambassadör som 
flyttar till en ny för att idéer och kontakter inte ska gå förlorade. Exempel på innehåll skulle 
kunna vara: Lathund för dörrknackning, förslag på aktiviteter och tävlingar, matnyttiga fak-
taexempel om energi och miljö och ordlista för energivokabulär på andra språk.

2. Information på olika språk
För att underlätta E-KOLLs spridning till alla hyresgäster finns behov av informationsmate-
rial på olika språk. Ett urval av faktablad på olika språk kan vara en bra början, men detta 
är något som kontinuerligt måste uppdateras. 

3. Material för barn
För att nå ut till den grupp som av båda fokusgrupperna anses vara en nyckelmålgrupp, 
behövs material speciellt anpassat för barn. Både för att kunna gå ut och berätta i skolorna 
men också för att nå ut via aktiviteter i områdena. Den yngre generationen har också en helt 
annat förståelse för datorer och internet varför barnanpassade aktiviteter på hemsidan som 
exempelvis ett E-KOLL-spel där man sparar energi skulle kunna nå barnen i hemmet.  

4. Roliga vinster och gratisartiklar
För att påminna hyresgästerna om E-KOLL kan små gratisartiklar 4 som kylskåpsmagneter 
och disktrasor med exempelvis smarta energispartips vara enkla medel för att göra detta. 
Eftersom tävlingar är något som engagerar många är det viktigt att dessa görs attraktiva 
med några riktigt lockande vinster samt små energismarta tröstpriser. 
 

6.2.4 Ta till vara på engagemanget
Det är viktigt att ta tillvara på det engagemang som finns hos energiambassadörerna 
och representanter för Hyresgästföreningen. EA i F2 uttrycker en önskan om att få 
vara med och utforma materialet för energiambassadörerna, något som bör uppmun-
tras, eftersom delaktighet i processen gör att man får tydligare ramar och känner sig 
inkluderad. Det handlar helt enkelt om socialt kapital och boendesamverkan (Putnam, 
1993)

4  eng. give-away
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7 Avslutning

7.1 Diskussion
En energisparsatsning av E-KOLLs omfattning är ett komplext och tidskrävande ar-
bete, som kräver att alla arbetar åt samma håll. För att kunna göra det så måste också 
strategin stå klar innan mer praktiska handlingar kan utföras på taktiknivå. Syftet med 
rapporten har därför skiftat från att först vara tänkt som ett praktiskt arbete med att ta 
fram en verktygslåda för energiambassadörer och områdesansvariga till att landa i ett 
helt teoretiskt arbete med att ta fram avgörande nyckelfaktorer för ett koncept som ska 
involvera hyresgästerna i energisparsatsningen. Anledningen till denna förändring av 
fokus var att viktiga parametrar som samarbetet, roller och ansvar fortfarande inte var 
kartlagt när studien påbörjades. Det fanns helt enkelt för många lösa trådar rörande 
roller och samarbete för att ett praktiskt arbete skulle vara genomförbart.  

7.1.1 Metodkritik
För att få bild av nuläget och kartlägga behov valdes intervjuer i fokusgrupper med 
inslag av brainstorming som metod. De metoder som valdes bort var dels enskilda 
intervjuer och dels en renodlad workshop. En enskild intervju har sin fördel med att 
ingen pratar i mun på varandra och alla svarar på alla frågor, vilket underlättar en 
jämförelse av svaren. Det som dock blev påtagligt under den deltagande observationen 
var bristen på kommunikation och dialog och en intervju i grupp skulle därför kunna 
fungera som starten på ett gemensamt samtal. Av samma skäl avskrevs idén om en 
workshop eftersom behovet att skapa en dialog om roller och ansvar var grundläg-
gande innan fokus kunde flyttas till vad som praktiskt skulle göras. Dock fanns intresse 
av att få reda på vad de medverkade hade för idéer på hur hyresgästerna skulle nås, 
eftersom de är väl insatta i problematiken. Därför gjordes en kompromiss genom att 
integrera ett inslag av brainstorming i gruppintervjun. Brainstormingen visade sig leda 
till nya intressanta diskussionsämnen vilket visade sig ta mer tid i anspråk än vad som 
var planerat, vilket gjorde att första försöket i F1 tyvärr blev lite hastigt avslutat pågr-
und av tidsbrist. Andra gången brainstormingen utfördes fanns mer tid, dock upplevde 
några av deltagarna temana som lite luddiga, vilket kan bero på att processen och 
temana inte förklarades tillräckligt genomgående innan brainstormingen påbörjats. 
En lärdom som kan dras av detta är att det är viktigt att inte stressa när man genomför 
brainstorming eller liknande aktiviteter med ovana deltagare.  

7.1.2 Gruppdynamik
Båda grupperna hade en startsträcka att komma igång med diskussionen men under 
loppet av en och en halv timme märktes en förändring där man gick från att se prob-
lem till att se möjligheter. Förändringen av gruppen var mest markant i fokusgrupp 2 
där flera av personerna inte kände varandra innan mötet. Att ett möte på en och en 
halv timma kan ge både gemensamma visioner och idéer på hur dessa skulle kunna 
genomföras är ett bra argument för att använda workshops som verktyg för att starta 
upp ett givande samarbete. 
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7.1.3 Tillförlitlighet
Slutsatserna kan ses som trovärdig (intern validitet) i den mån att den speglar de åsik-
ter och tankar som framkom under observationen och i fokusgrupperna. Deltagarna 
är dock bara en liten del av alla aktörer som är inblandade i E-KOLL vilket innebär 
att resultatet bör läsas som intressanta insikter snarare än absoluta sanningar. De 
nyckelfaktorer som presenteras har dock en gemensam nämnare i att deltagarna vid 
flera tillfällen återkomma till dessa teman, vilket kan antyda att dessa faktorer inte bara 
gäller de tillfrågade utan även skulle kunna appliceras på alla områden. Rapportens 
mål har varit att underlätta förståelsen av processens gång för läsaren vilket styrker 
arbetets pålitlighet (reliabilitet). 

7.2 Reflektion
Arbetet med E-KOLL har varit lärorik på många plan. Bland annat har jag fått möj-
lighet att planera och leda två fokusgrupper vilket gav chansen att få hjälpa andra att 
identifiera sina egna behov, vilket har varit en givande och intressant process.  
 
En utmaning har varit att hitta relevant litteratur, vilket gör det svårt att utvärdera 
teorins kvalité. Dock har min strävan med den teoretiska referensramen varit att backa 
upp resultatet av analysen. 

Som avslutning kan nämnas att en positiv effekt vid sidan av examensarbetet har 
varit att medvetenheten om min egen energiförbrukning blivit allt mer påtaglig under 
processens gång. Detta har bl. a yttrat sig genom fler släckta lampor, utdragna mobil-
laddare och mindre slöseri med vatten.
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Bilaga 1 – Deltagande observation
Energiambassadörsmöte 110413

Plats: Hyresbostäders huvudkontor i Norrköping, samlingslokal Holmen.
Tid: kl. 17.00 – 18.30

Personer närvarande: Projektledare E-KOLL, Hyresbostäder. Projektledare E-KOLL, 
Hyresgästföreningen. Två områdesansvariga Hyresbostäder, 16 energiambassadörer.

Händelse: Möte med energiambassadörer för att tillsammans definiera förutsättnin-
garna för rollen.

Personerna runt bordet är relativt jämnt könsfördelade med ett åldersspann mel-
lan 40-70 år. Med ett undantag är det enbart svenskar utan utländsk härkomst när-
varande.

Skälet till mötet är att diskutera energiambassadörens roll och förutsättningar. HBs 
Projektledare börjar med att visa Hyresbostäders officiella definition av Energiambas-
sadörens roll:

  Energiambassadörer (EA) inom Energisparprojektet ”Energikoll”

EA har tagit ställning och är seriös i sin strävan att på olika sätt försöka minska sin egen en-
ergianvändning. Hon är ingen energiexpert, men förstår ändå de grundläggande sambanden 
mellan klimatförändring på jorden och vår energianvändning. EA känner till principerna 
och målen för Hyresbostäders och Hyresgästföreningens gemensamma energisparprojekt – 
”Energikoll” – och de vinster detta kan innebära för alla parter.   

I olika sammanhang och på olika sätt försöker hon få andra att följa hennes exempel. Samti-
digt som hon förstår och respekterar varje individs rätt att göra sina egna val. Energiambas-
sadörens roll kan exempelvis vara att tillsammans med Hyresbostäder och Hyresgästförenin-
gen planera och genomföra lokala energisparaktiviteter i bostadsområdet.

Men EA:s insatser och uppgifter kommer naturligtvis variera utifrån lokala 
förutsättningar - och inte minst - utifrån nya idéer, tankar och utmaningar som pro-
jektet konfronteras med. Energiambassadörens insatser sker på helt ideell basis. Dock 
kommer ekonomiska resurser avsättas varje år för att ge Energiambassadören bästa 
möjliga kunskap och motivation för att jobba aktivt och framgångsrikt med frågan.

 När texten är uppläst får alla papper och penna för att svara på fyra frågor. När de 
är klara sätter de sig i grupper och sammanfattar sina åsikter till gemensamma listor. 
Frågorna gås igenom gruppvis i tur och ordning.

1. Vad kommer du ihåg av texten?

• Föregå med gott exempel. Försöka förstå energisammanhang.
• Lära oss om hur vår förbrukning påverkar klimatet. Vårt arbete görs ideellt men vi 
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ska få ekonomiska resurser för att genomför ett bra arbete.
• Vara föredömen. Engagera hyresgäster. Förstå målen. Vara serösa. Kunskap och 

utbildning
• Vara pedagoger i området. Respektera andras vanor. Vara föredömen.
• Samarbeta med Kvartersansvariga. Ta ställning och föregå med gått exempel. 

Engagera sina grannar.

2. Hur upplever du texten om energiambassadören?

• Som det är skrivet nu är målen satta väldigt högt vilket gör att det känns svårt. 
Skulle man sätta lite mer lättuppnåliga mål skulle det känns lättare att ta sig an.

• Det är viktigt med växelverkan (ge och ta) mellan energiambassadören och HB. 
Känns som det mest är e-a som ska ge nu. Vad får vi tillbaka? Själva ordet Ener-
giambassadör låter så stort när tanken är att vi ska vara gräsrötter.

• Lite mer kortfattat och inte så högtravande.
• Viktigt att få mandat från HB. Hur vet grannarna att vi är Energiambassadörer? 

(Förslag kommer upp att ta med det i nästa nyhetsbrev)

3. Vad behöver du för att vara en bra energiambassadör?

• Kunskap, erfarenhet, konkret utbildning. Veta HBs ramar – Vad ska läggas för 
ekonomiska resurser och insatser?

• Utbildning. Material på olika språk. ”Det kommer märkas på resans gång…”
• Resurser: Info material och ekonomiska resurser. Kunna lägga upp bilder på 

vad som händer.. ( Var?) Vid aktiviteter, kunna bjuda på något för att locka folk. 
Kunna vara en bra mellanhand.

• Stöd från kvartersansvarig och Hyresgästföreningen. Samverkan!
• Utbildning. Att våra förslag tas om hand och att vi får tydlig återkoppling.

Anna tar upp att nästa träff  är utbildningen i Visualiseringscenter den 4/5. Därefter 
får de fortsätta diskussionen om vad mer som kan behövas ex utbildningsväg.

En diskussion uppkommer om hur viktigt det är med feedback. Förslag om en årlig 
sammanställning för hur det gått är önskvärt. En önskan om individuell mätning tas 
upp. HBs projektledare säger att det är på gång eftersom man märkt att den genom-
snittliga förbrukningen har gått ner med 50 %! Kanske var så att det är bara några 
stycken som står för merparten av energiförbrukningen, men som skärper sig när det 
själva får betala.

En åsikt från gruppen längst fram: Viktigt att det kommuniceras vad som E-a gör. 
Kan det finnas en flik som berättar om arbetet på hemsidan som berättar statusen på 
Energiambassadörens arbete? 

4. Vad kan du bidra med?

• Samarbeta med andra föreningar.
• Kunskap och förståelse
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• Idéer att själv vara energismart.
• Ta tillvara på andra boendes idéer och åsikter.
• Sprida budskapet.
• Vi behöver namnbrickor så man vet att vi är E-A.
• Energitips
• Kans det stå i trapphusen vem som är E-A?

Egna reflektioner efter observation

De flesta använder det gamla uttrycket energijägare.

Det finns en frustration i att det är en bristande kommunikation, feedback och 
återkoppling mellan hyresgästen, områdesansvariga och de på kontoret. Ska det vara 
ett samarbete måste kommunikationen fungera. Energiambassadören måste ha lättare 
att få tag på områdesansvariga och känna att ens insatser är betydelsefulla.

När hyresgästerna kommer med frågor vill man kunna ge besked och komma med 
konkreta svar. Viktigt att få feedback och cred! 
Hur får man kommunikation att fungera åt båda håll? Viktigt att ta tillvara detta en-
gagemang!

Kommunikation och klara roller viktigt. Först när man känner sig trygg i sin roll kan 
man ta egna initiativ.

Trots en relativt hög medelålder pratar man om datorer, internet och hemsidor som en 
självklarhet. En kvinna påpekar ett antal gånger att hon inte har någon dator. En om-
rådesansvarig påpekar att det kanske man kan lösa genom att investera i en gemensam 
dator i en samlingslokal där man kan kolla mejl och skriva ut papper. Reflektion: Bra 
initiativ att ge verktyg för den som inte har istället för att anpassa allt till analog kom-
munikation om det generellt finns en god inställning till digital kommunikation.

Viktigt att ha mandat att kunna säga till och ge råd utan att känns sig pompös. Man 
vill vara en hjälpande hand och stöd- men en jämlike på samma plan. Man vill vara 
en naturlig länk, men bara om man har info att ge och att ens insatser tas på allvar.

Finns en frustration över att inte kunna ge raka besked inom andra förtroende upp-
drag som exempelvis i arbetet som husguide.

E-A kan vara hjälten, den som kan spela på båda planhalvorna, men då måste den 
rollen fungera. Den får inte ses som en lill-polis, någon som sätter sig över de andra 
boende. Men om den ska tas på allvar som en kommunikationsväg måste det finnas 
vägar öppna för E-A att framföra idéer och åsikter upp i organisationen som också tas 
på allvar och märkbart kunna göra förändringar som syns för hyresgästerna.
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Bilaga 2 – Fokusgrupp 1
Tid: 2011-04-19, kl. 13.00 – 14.30
Plats: Såpkullen, Hyresbostäders lokaler

Medverkande
O: Områdesansvarig i Ektorp (Man)
EA: Energiambassadör i Ektorp (Man)
HGF: Hyresgästföreningen, Projektledare E-KOLL (Man)
HB: Hyresbostäder, Projektledare E-KOLL (Kvinna)

De teman som tog fram inför fokusgruppen bli naturliga utgångspunkter i analysen.

Roller och ansvar
O: Min roll som områdesansvarig blir ju egentligen att när det kommer in förslag, 
behandla dom och försöka få pengar att genomföra dom och dela ut lite på [E-A] att 
han får gör lite av dom här sakerna. Att vi har en dialog här emellan. Det är väl den 
stora delen av det här. (sid 1)

HB: Om jag bara får flika in lite, så är projektet uppdelat i tre delar. Det är organisa-
tion och så är det beteende och ekonomi eller teknik. Vi är ju inne på beteende delen, 
[HGF] och jag, och det är där vi möter [E-A]. Men du [O] har ju även den andra 
delen med ekonomi och tekniken. Att lämna in förslag och tips och kolla så att husen 
är smarta. Som kanske inte behöver jobba med på samma sätt. (sid 1)

EA: Vi kvällsvandrar ju samtidigt här på Ektorp med, och då ser vi ju till både fel och 
brister som källarbelysningar som står och lyser hela tiden. Då skriver vi ju en rapport 
till [O]. Sen får han se om det finns pengar att det går att göra nån förenkling t ex med 
en sån här kännare, så lyset tänds bara när det är någon inne i tvättstugan. Tillexem-
pel, om det går att fixa sånt. (sid 1)

HGF: (…) Jag känner väl att det centrala i min roll är att var ute i området och mo-
tivera och stötta dom lokala hyresgästföreningarna… med kunskap och kanske bolla 
och motivera dom, så känner väl jag att min roll är i det här projektet. Och sen att 
vara en förebild för andra i vår organisation, alltså att se till att vi blir ett grönt kontor 
känner jag väl primärt, och då måste man ändå vara en förebild och kanske se till att 
man får ihop gruppen och sitter med workshops. Stötta de lokala hyresgästföreningar-
na och de förtroendevalda och jobba mot själva hyresgästföreningen som organisation. 
(sid 2)

O: Det är väl viktigt att vi får upp motivationen på de som nu vill jobba ideellt med de 
här. Och det känner jag väl är en stor del av mitt ansvar. Att när det kommer i förslag 
och idéer att vi är lite på tå och försöker ta till oss det där. Vissa saker kan vi inte göra, 
men då måste vi också kunna säga det, ”Det här kan vi inte göra just nu för det kostar 
för mycket pengar vi kan inte bara lägga [O vänder bort huvudet och sätter upp 
handen] (sid 2)
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HB: Mm, jag tror någonstans att vi skulle behöva gemensamma riktlinjer så att alla… 
Vi har ju, vad är det, 17 olika områden med olika ansvariga och olika grupper och 
olika grad av engagemang. Det ni efterfrågar som energiambassadörer är mycket vad 
finns det för pengar att röra sig med, vad kan vi göra? Det skulle vara skönt att ha 
några riktlinjer för att så här mycket pengar i området kan man använda till sånna här 
aktiviteter. För nu är vi i en situation där vi pratar väldigt mycket och vi har väldigt 
många bra idéer men vi kommer liksom inte vidare, vi tar inte nästa steg, för vi vet 
inte vad nästa steg är. Vem ska driva det och vem ska betala det och vad ska det syfta 
till? Ska vi avgränsa oss så vi inte pratar om sopor fast det är sopor som alla vill prata 
om? E-KOLL handlar om energi men för hyresgästerna är det väldigt mycket sopor 
också? (sid 2)

O: […]Och där är det ju viktigt att vi som företag är på tå och det är inte alltid vi är 
det, och det är ledsamt. När det gäller pengarna, alla har ju pengar till det här, det ska 
inte vara något problem egentligen…. Det jag känner är att jag inte vill vara motorn 
i det här. Jag kan gärna vara medspelare, men jag vill inte vara motorn i det för den 
tiden har jag inte. Men alltså pengar finns ju. Jag skulle lätt kunna lägga upp 150 000 
idag för att kunna driva det här för dom pengarna finns avsatta. Det tror jag dom 
flesta tagit med i sin budget.
Vem är motorn då?

O: Ja det måste ju vara hyresgästerna eller dom här ambassadörerna som är motorn. 
Ni får på något sätt [syftar på HB och HGF] synka det här..

HB: Mm

HGF: Mm, jag ser väl lite våra roller [syftar på HB] som projektledare att vi behöver 
vara motorerna och få igång…

HB: Ja det tror jag också och diktera förutsättningarna. Vad är det vi ska åstadkomma, 
vilka mål är det vi sak ha med de här… det tror jag och det väl lite där vi står att vi 
jobbar fram det här.(sid 3)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
O: Och det är ju lite det, när vi har ideella krafter, att vi måste vara medvetna om att 
det kan också ta tid och att man kan få någonting tillbaka. Vi ska inte mörka för det 
att många av dom här invandrarna har inte nåt kontaktnät och vill gärna ha det, det 
märker ju jag, så jag tror man ska var tydlig på det att man ska va en ambassadör så 
kan det innebära lite tid, men man får någonting tillbaka. Jag tycker jag får mycket till-
baka. Det tror jag man ska vara ärlig att det kan ta lite tid. Sen kommer rollerna skilja 
sig. Du [EA] är jättemycket på och tycker det här är jättekul, medan andra vill göra 
lite och bara vara ett filter, en kanal in… (sid 5)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
O: Det handlar ju om att bygga ett förtroende. För det är som det här med parabolfrå-
gan. När vi samlade ihop, som jag trodde irriterade människor för att dom inte fick ha 
parabolen på väggarna, egentligen stärkte det vår roll i det hela. Dom respekterade oss 
för vi behandlade alla lika dant. Jag tror att det är samma sak här om vi säger åt någon 
med ett felaktigt beteende, som inte släcker lyset, om vi hela tiden är på så kommer 
dom respektera det vi gör. Vi säger till dig, vi säger till dig, vi säger till alla. Det är inte 
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bara för att jag kommer från Irak som dom säger till mig… (5-6)

O: Vi kan spinna vidare. Hur tar vi tag i det här? För att ha de här brainstormingarna 
som vi just har haft är jättenyttigt för att försöka komma vidare. Det blir ju ni som 
får ta det här. Det du får fram av det ska vi helst ha nytta av, ja det kommer vi att ha, 
om det är någon som orkar hålla i och driva det här. För rent krasst, jag kommer inte 
gör det. Jag kommer ställa upp och vara med på många ställen men jag kommer inte 
vara den som driver det här. För det orkar eller hinner jag inte. Däremot, jag brinner 
för frågan och därför tror jag att det är jätteviktigt att ha den här motorn för annars 
kommer man kommer att prioritera den här frågan längre och längre ner. Vi hade ju 
inte haft det här mötet idag om inte du hade sagt det här. För jag hade aldrig kallat till 
möte för att göra det här, för det är det så långt ner på listan. (sid 15)

Kommunikation

Internt
O: Mycket kan jag säga går via [EA] ehh.. Där kommer mycket input till mig. Sen är 
det ju en del som ringer, men när vi pratar energibesparingar och sånt, det kommer 
via [EA]. Så enkelt är det. Det är kanalen in. (sid 4)

O: Jag tror det är det viktigaste. Samsynen på varje område och vem göra vad. Det 
är nog det viktigaste i det här skedet. Som en hemsida.. När är det väl inget svårt att 
smälla upp en hemsida, men varje område måste hitta sitt sätt att jobba och kommuni-
cera på. Nu fungerar det för [EA] och mig. Vi träffas ju ett par tre gånger i veckan och 
tar det här, andra kanske det fungerar bättre att maila eller ringa. Men |EA] och de 
andra kvällsvandrarna är ju välkända i Ektorp så dom är ju på något sätt en kontakt 
in.. I vissa områden har vi egentligen ingenting. (sid 4)

O: Men som med alla sånna här saker, man ska inte tro att det är något självgående 
det här att ha människor… eller samarbete är inte självgående utan man måste bjuda 
till. Och är vi inte intresserade av att bjuda till så kommer intresset från den andra 
parten att svalna, det är naturligt. Och därför måste vi upp på tå, vi måste lyfta den 
här frågan internt. Det är viktigt, eller är det inte viktigt? Den signalen måste komma 
uppifrån. Det kanske jag som gör helt fel, vi kanske skulle skita i den här frågan? Om 
hälften inte bryr sig om den här frågan, då är det frågan vilken hälft som gör rätt? (sid 
5)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
O: Jag kan ju känna en annan frustration är att vi inte har samma syn på det totalt sett 
i företaget heller. Jag kan ha idéer på hur vi på sikt kan få ner förbrukningen, ex att 
man sätter in induktionshällar när vi byter spisar och sånna saker… och det är ingen 
som tar till sig den här idén. Jag tillhör dom som tror mig ha ganska bra koll på ener-
gianvändning, men det hjälper ju inte om jag.. jag sitter ju inte på hela plånboken, det 
innebär att jag kan inte ta dom här besluten. Och då känns det som man bara stångar 
sig blodig. Man vet om vi tar dom här stegen, det kostar inte skjortan, så vet vi att man 
skulle kunna spara lite energi men… ah.

HB: Egentligen så, vi har kärnvärden, som vi ska leva efter, LAPD heter dom, dom 
styr hur vi ska vara Lyhörda, Attraktiva, Pålitliga och Drivande. Egentligen borde ju 
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Miljö eller Energi finnas med antingen som en del av något av de här orden eller som 
en egen del så vi alltid kan falla tillbaka på att vi tog det här beslutet, att det kostade 
lite extra man jag tog det för att… Egentligen är det ju avsatt pengar i projektet för 
att projektet ska kunna ta mellanskillnaden om man väljer ett dyrare alternativ som är 
energisnålt så ska inte det belasta [O]s konto här utan projektet ska ta det. Men jag vet 
inte hur allmänt känt det är ute bland…?
(sid 6)

O: […]Det är stort avstånd emellan de som sitter på stora plånboken och till oss som 
ska göra av med pengarna. Det är min uppfattning. Det kan nog vara fel, men så up-
plever jag det… Och det blir ju tillslut att det drabbar ju att jag inte kan ge rätt feed-
back till hyresgästerna. Jag har hur många sätt som helst som vi skulle kunna spara jät-
temycket energi, men det kostar ju pengar. Det är till och med så att det skulle kunna 
betala sig, eller det skulle betala sig inom 5 år. Men det är ju ändå stora pengar och då 
har man lite ågren för att ta de här stora besluten. (sid 7)

Extern
HB: Jag tänkte på en sak med kommunikation nu, jag tror att många av energiambas-
sadörerna och en del områdesansvariga. Man tycker inte att man kan så mycket om 
miljö och om energi och vad kan jag göra, jag kan ingenting om det här ska jag gå till 
och säga vad andra ska göra – jag vet ju inget. Det finns en rädsla för att ge sig in för 
djupt i det, för att man tycker att man har för dålig kunskap helt enkelt.
Då kanske utbildningen är en nyckel?

HB: Det är ju en del, men den räcker nog inte. Vi måst nog ha mer och närmare, vi 
måste ha energirådgivaren från kommunen som är jättebra att ha att göra med och 
bjuda in honom på ett sånt här litet möte, som det vi hade förra veckan, jag tror att 
dom forumen blir mer, för den här utbildningen vi ska ha den 4 maj, det är så stort 
och det blir inte det lilla samtalet, vi måste komplettera.

EA: Sen är det nog bättre att en gå ner på mera som berör oss här i områdena. För i 
världsperspektivet blir det lite för stort och kommer för långt ifrån. Man kanske tänker 
varför ska vi göra så när dom i det landet förstör kanske dubbelt så mycket. Så jag 
håller nog med, det kanske vore bättre om vi fick lite utbildning på vad vi kan i själva 
området göra för att få ned förbrukningen.  (sid 6)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

EA: […] Sen var det ju de här med elen, Hyresbostäder gick ju ut till hyresgästerna 
att dom skulle spara el, men det fick man höra från många. ”Varför då? Elen i lägen-
heten den betalar vi ju själva”, kom det från en del. Det är ju inte det målet är, målet 
är ju att få ner på elförbrukningen för att det inte ska bli så dyrt och billigare för alla 
parter. Men då säger en del, ja men där och där står det ju och lyser dygnet runt. Men 
då säger jag, det är redan avrapporterat så det kommer att hända nåt, att de kommer 
göras i ordning.

O: Och det är kärnpunkten, det är jätteviktigt att vi verkligen gör något. För om vi inte 
gör det så kan vi lägga ner det här. Om man ska se det rent krasst, lågenergilampor i 
en källargång, det är inte ekonomiskt försvarbart. Men det visar ju att vi gör någont-
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ing, att vi vill göra dom här grejorna, och det är därför vi gör dom. (…)Det finns 
mycket att tänka på men jag tror att man måste ha en öppen dialog och visa kunskap

HB: Vi har inte gjort så himla mycket. Det är nog det, Vi har inte så mycket erfarenhet 
av det. Vi har pratat i flera år, men vi har inte gjort så mycket. 

O: Ska vi vara riktigt ärliga så är det samma människor som är med på allt. Vi har 
svårt att nå ut till de här massorna och vi måste hitta nyckel till det här […] [sid10]
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
O: (om sopsortering) Det kan vara en bra start på ett engagemang, som vi nog måste 
vara rädda om, att vi hittar nånting, för ser vi att det ser snyggt ut i miljörummen, då 
har vi nånstans gjort någon nytta. Om du stänger av din TV och du stänger av din 
TV, det ser ju inte någon, så jag tror att det är jätteviktigt. (sid 3)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
EA: Jag kan ju säga, det är några år sen, men när vi hade egna bomöten, satte vi folk 
i grupper när vi fika, så fick dom skriva ner på lappar vad dom ville att vi skulle göra 
i områdena, aktiviteter och allt möjligt. En del skrev inte mycket… Men det är något 
som engagerar dom, om man sätter dom i mindre grupper.

O: Vi körde mycket det, när jag jobbade i ytterområdena, det tar tid, men det är bara 
att avsätta tiden.  Har vi ett möte så har vi ett möte och jag tycker det om det tar 2 
eller 3 timmar, skitsamma bara det är ett bra möte. (..) Man vill ju hinna prata lite, 
om man bara ska köra på (gör en gest för att visa att man bara radar upp ärende på 
ärende.)… En del har lite längre startsträcka och har vi då sprungit förbi två punkter 
så blir man ganska tyst.

EA: Vissa, om du låter dom prata även fast det inte är något viktigt. För får dom inte 
säga det dom vill ha sagt då kommer dom inte på något mer möte. Då har vi tap-
pet dom… Och sen har du dom som är rädda för att prata inför en grupp. De kan ju 
komma fram efteråt till mig eller [O] och prat enskilt, men inte inför hela gruppen vill 
de prata.

O: Det mötet får man ta, säg att mötet tagit 2,5 timma så tar det ytterligare en timma 
innan man kommer från lokalen. Man får töja lite, men ska vi ha, ska vi bry oss om 
våra hyresgäster då så måste vi ta oss tid att lyssna eller så skiter vi i det och bara går 
vidare. (sid 16)

Återkoppling/feedback
Så det är redan vanligt det här med att hyresgäster vet om att det finns förtroendevalda och det är dom 
man vänder sig till?

O: Ja, precis och dom finns i området och dom.. Säger man någonting till [EA] eller 
någon av de andra kvällsvandrarna, och oftast händer det någonting och ni ger feed-
back tillbaka… Just i Ektorp funkar det här jättebra. (sid 4)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
EA: För det är ju som nu, jag har ju bott så länge i Ektorps området, det är väl, -68 
flytta jag hit. […] Dom känner ju igen mig som flesta och även invandrare och dä dom 
kommer också… Jag har varit hemma hos ett par. Jag har vart hemma hos flera, men 
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speciellt en familj, och det är synd för dom flyttar nu […] Karln där frågade en kväll 
om jag kunde komma upp […] Han sa det att ”Du, vi respekterar dig.”  ”Jaså, vadå 
då?” sa jag. ”Ja men du säger till när vi sorterar sopor fel och du säger till andra med 
har vi sett… Vi vill lära oss svenska och prata med någon, för på TVn går det för fort. 
Det är bättre att sitta och prata lugnt”, sa han. Så vi satt och pratade om allt möjligt 
och klockan gick. Han bjöd på kaffe, först blev det svenskt och sen arabiskt [skratt] och 
sen när jag suttit där i två timmar då ringde frugan och frågade och jag sa att jag är 
kvar och att dom hälsade […] (sid 5)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
EA: […]För det var ju som, det var lite synd tyckte jag, när dom gjorde i ordning 
gården utanför utsikten. Då var det ett gäng mammor med småbarn som ville vara 
med och utforma gården, men dom vart aldrig kontaktade och det har jag hört att 
dom vart ledsna över efteråt.

O: Jaså var det så det gick, för första gången jag var där så var ju dom med där och 
sen bytte jag område och jag har faktiskt funderat på dom… för tanken är ju, jag 
skulle vilja jobba med att vi har små fokusgrupper. (sid 16)

Målgrupp

HGF: Man skulle ju vilja säga att alla hyresgäster är målgruppen, men man får ju vara 
lite realistisk.

O: Men om vi vänder på det, vilka är inte målgruppen? Det kanske är lättare att räkna 
bort någon. Typ dom prioriterar vi inte nu…

HGF: ja men det är också svårt att svara på. Man kan ju inte säga så här att dom som 
redan är energismarta klimatsmarta behöver vi inte sätta resurser på liksom… men 
då känns det som man bortprioriterar dom eftersom dom också behöver återkoppling 
och känner att dom är betydelsefulla. Att dom hamnar på en kant. Man tänker ja dom 
klarar sig själva så vi lägger inte så mycket kraft där. (sid 7)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
O: Den målgrupp jag tror är absolut viktigast, det är våra skolbarn och förskolebarn. 
Kan du få in dom till att veta hur man ska sortera sopor, vet vilka som är energitjuvar-
na i lägenheten, så har vi vunnit jättemycket. För dom kommer vara som blodiglar på 
sina föräldrar. ”Du ska inte skölja disken i varmvatten eller så här får du inte sortera”. 
För det vet jag när jag själv var med och lät ungarna sortera sopor i huset. Det är jätte-
effektivt. Föräldrarna kommer inte undan, man ju inte liksom gå mot det som ungarna 
har lärt sig i skolan och vet att det här är mentalt riktigt, då kan man inte säga: ”Jag 
skiter vad gör i skolan”. Så det tror jag är en bra målgrupp att börja med. (sid 8)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
HGF: Om man ska vara helt ärlig. Jag ser det som ett klassperspektiv, Det är lågut-
bildade och invandrare om man ska vara så krass och säga det som är riskgrupperna. 
Det är dom som står för.. Dom är dom största energibovarna, om man ska dra alla… 
om man ska generalisera. Och då gäller det att man får till knep… rent konkreta knep 
för att nå dom här grupperna… att lägga dit extra resurser, det är det som krävs, att vi 
inriktar oss på dom här grupperna lite extra, men att ändå inte glömma bort de andra 
grupperna och då är det just.. Ett problem jag ser är den här utbildningen, hur vi ska.. 
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klimatutbildningen. Hur det blir för invandrarna. Alltså, dom kommer inte ta till sig 
även dom som behärskar svenska kommer inte… Det är fortfarande lite hö… ah.. 

HB: Sen tror jag. Jag säger inte emot dig för jag håller helt med dig, så har vi en annan 
fara i dom som är höginkomst tagare också. Framförallt i dom områden som vi har 
individuell mätning. ”Att jag ha råd att betala, skit samma om jag släcker lampa, jag 
vill ah det ljust, jag har råd för det. Det kostar mig kanske 200 kr mer om året och det 
har jag råd med” den gruppen är ju svår att nå med och då måste man nå hjärtat att 
man måste rädda planeten, fast den andra gruppen kanske vi kan stimulera med att du 
kans spara lite pengar på det här.

O: Jag tror ungarna är det viktigaste på det här. Du vill ändå inte gå emot dina ungar 
och säga, jag kan betala, man vill ju inte sprida en sån kaxig attityd till sina barn. Det 
där är bara för som inte kan betala. 
HB: Men barna, vi hade ju det i Ringdansen, där hade ju vi resursjakten med barnen. 
Det var ju fantastiskt bra det här med sophanteringen. Och där märkte vi ju att dom 
gick hem och berättade för mamma och pappa. Och dom använder ju ett språk som 
är lätt att förstå. Dom använder ju inga komplicerade ord, och då fattar ju mamma 
och pappa som inte klarar språket så bra vad det handlar om. Så att använda barnen 
är nog bra.  (sid 9)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
O: […]Sen skulle vi kanske satsa på ett eller två områden och satsa ordentligt.. rejält 
med språket och bjuda in till träffar och kanske.. kanske skulle man köra på olika 
språk, bara för just att du ska känna dig trygg till dit du kommer. För jag skulle själv 
tycka att det var väldigt svårt att komma till ett arabisktalande land, även om jag 
kunde halvtaskig arabiska, men du kan ju inte hela kulturbiten du kan kanske inte hur 
man för sig. För det upptäckte vi på vårt parabolmöte att vi hade ju en arabisktalande 
person med oss, att det inte var rätt dialekt spelade ingen roll, men man vet hur man 
ska nå till dom här.. så jag tror satsa på ett eller två områden, hitta pilotprojekt. [sid 9]
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
HB: […] Sen tänkte jag på en annan målgrupp för oss, och kanske för er också 
[Hyresgästföreningen], Media, vi vill ju får lite cred ör att vi gör det här. Vi vill ju 
framstå som ett medvetet företag, vi vill att det här ska vara ett argument för att män-
niskor ska välja oss och Hyresgästföreningen också att det ska vara ett argument föra 
att man ska vara medlem där för att vi gör en god gärning, så det är också en väldigt 
stark målgrupp, så vi måste tänka på det när vi gör aktiviteter så dom blir intressanta 
ur medial synpunkt. (sid 10)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
O: […]jag tror ändå att en stor del av våra hyresgäster är inte svenskfödda, det är väl 
så man uttrycker det?, och därför är det också en viktig målgrupp att försöka nå. Jag 
tror precis som du säger [HGF] att dom har inte samma förståelse för varför vi ska 
spara energi, inte för att man inte vill, utan man har inte incitamentet till att förstå 
varför vi ska göra det.  Kommer man från en annan kultur, där det är ett inte-prob-
lem, det finns inte det här problemet. Det är svårt att förstå, varför ska vi göra det här? 

HGF: Och om man inte kan ta till sig kunskap så blir det olika förutsättningar. Det 
skulle man säkert se om vi skulle sätta in individuell mätning i nåt område och man 
inte har gått ut med på olika språk eller på olika sätt att svenskfödda sparar mycket 
mer och det slår ju fel, det blir ju också fel och de inte har fått samma förutsättningar.
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O: Och samtidigt känner jag att det vore svårt att tala om för pressen. Nu ska vi köra 
en hel sån här utbildning för bara somalier. Då kan man vända på kontentan och kalla 
det i pressen ”Somalier måste nu lära sig att vara energismarta och därför satsar de nu 
på somalier.” (sid 11)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
EA: Jag tycker man har märkt nu på senare år när man har gårdsfest, har vi kört nu 
av tradition. Och när vi började med det då kunde vi vara 200 personer på en gårds-
fest och det var ju ganska jobbigt att hålla i men nu mera, i och med att det kommer 
många invandrare till området, dom är rädda för det här med föreningsverksamhet 
dom kommer inte gärna och det ser vi på alla föreningsverksamheter, dom minskar 
betydligt. Och så är det ju nåt man måste tänka på att man serverar kycklingkorv, när 
man har tipspromenad och grillar. Som sist nu hade vi bara kycklingkorv och likadant 
gårdsfesten förra året då körde vi grillad kyckling istället för skinka till potatissalladen. 
Det är mycket att tänka på.
O: nej det jag känner och jag tror att det är en viktig nyckel att vi får med oss invan-
drare, jag tror vi måste satsa på det. Energi-KOLL är en del av det här när vi pratar 
om boendesamverkan, levande bostadsområden…

HB: Mm, trygga

O: Mycket det här att spänn inte bågen för högt, ta ett område eller ta två. Lära oss av 
vad vi missar, vi kommer att göra misstag.,

HB: Och så tror jag, hitta förebilder. Personer som kan blogga om det här. Hitta 
någon bra invandrare som är karismatisk som kan visa att det inte bara är ”dom där” 
som gör fel. Man hör det där att det bara är dom där invandrarna som gör fel… (sid 
12)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
O: Ja och just det här att få invandrargrupperna intresserade, många som gärna ville 
göra det här, för det blir en input i svenska samhället. Och väldigt många vill nog, jag 
tror det i alla fall. Utan att veta, men en känsla har man ju när man träffar dom… Det 
finns ju dom skiter i allt precis som oss svenskar, sen finns det dom vill in och då är det 
här ett jättebra sätt att komma in i föreningslivet. Jag har ingen aning hur det fungerar 
i deras kulturer men vi har ju ett väl utarbetat föreningstänkande i Sverige och ett sätt 
att umgås faktiskt. (sid 17)

Mål

HB: Jag tycker nog att vi från Hyresbostäder stressar för mycket att det ska vara ett 
stort antal, att man ska mäta framgången i hur många vi får. Och vi kan springa ut 
och få 150 namn, det kan jag göra genom att bara nämna de fina delarna i det här, 
men det blir ju ingen kvalité och det tror jag blir en konflikt mellan att mäta projektet 
och verkligheten, vilken kvalité vi har i det vi gör.

Men annars är väl den naturliga mätningen är väl energiförbrukningen?

HB: Ja det är det, men så här är det, att Energi-KOLL kommer inte bara förbättra 
och förminska energiåtgången utan det kommer ju, som i [EA]s fall, stärka relation-
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erna i ett område med eftersom man får nånting att samtala kring och det är ju vinster 
som är svårt att mäta och som vi stångas med att mäta i alla fall, eftersom det är svårt 
att motivera varför vi ska lägga kraft, pengar och energi på just boendesamverkan. 
(sid 5)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
HB: Fast när man tänker egentligen så, ja 25 000 hyresgäster det är jättemycket, men.. 
Jag tror vi hade det uppe förra gången att om man tar det i små bitar så är det inte 
omöjligt. […], men man måste känna områdets karaktär och känna vilka som bor där, 
vi kan ju inte göra en lösning och så fungerar det på alla områden. (sid 7)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
O: […] Jag tror det är lite som du säger, men jag tror att man inte ska greppa över för 
stor kaka. Om vi kan få 10 % av hyresgästerna i Ektorp att bli energismarta så tycker 
jag att vi har lyckats bra. Jag menar 100 % det finns inte en chans. Inte 50 %, inte 
första skedet. Lyckas vi med 10 % så kommer det att smitta av sig. (sid 8)

HB: Men, man kanske… Säg att vi har 3 % som tycker det här är jättebra och som 
gör som ni (EA), rapporterar när ni ser nånting och ”åh, nu läste jag tidningen om 
något on ny smart kran” och ringer om det och får sånna som är jätteaktiva och sen 
får de andra att ta till sig det vi gör. Säg att vi byter till snålspolande kranar, att man 
accepterar att dom är där, att dom finns där för att spara energi. Vi har ju inte nått 
dom om dom skruvar bort kranen, men låter dom den sitta så är dom ju ändå med 
och sparar energi. Frågan är vilken grad av engagemang man ska kräva? Jag vill bara 
att dom ska acceptera det vi gör, att man ska bygga in det i väggarna så man accept-
erar dom beslut vi gör och man fattar att dom beslut vi gör är för att vi ska bli lite mer 
hållbara. Sen behöver man inte stå längst fram och skrika och krama träd och allt 
sånt… Men att man accepterar. Det tror jag är en rimlig… (sid 8)

Exempel

O: Var det Öbo, nåt av dom här företagen, dom hade skolklasser var värdar över vissa 
miljörum som där hade ansvar för och då fick dom en peng till klassresan är det gav ju 
ganska mycket medialt tryck, samtidigt som miljörummen var jäkligt fina, man visste 
ju att det kommer ett gäng tolvåringar som ska städa det här sen, en helt annan ordn-
ing. Och dom hade ju koll, för var dom inte fina fick dom ju inga pengar, eller så fick 
de en bonus om det var fint. Det kan ju vara något att vi går ut och visar att vi gör det 
gemensamt tillsammans med skolorna.

HB: Det finns massor med goda exempel, bara genom att samla in. Öbo är ju väldigt 
duktiga på miljöarbete. Dom har ju en man som har suttit och lovat, det finns en film 
på nätet, att om dom inte sänker sin energiförbrukning med en viss procent så ska 
han äta upp sin hatt. [skratt] Filmen är så att han har en tallrik och så ligger den här 
hatten. Och han har blivit en symbol för egentligen hela Örebro och deras arbete med 
energibesparing.

Det är alltså som Hyresbostäder..?

HB: Ja, deras allmännyttiga företag. Och det har blivit en symbol både för hyres-
gästerna och för personalen, för personalen är ju väldigt viktiga värdebärare. ”Alltså, 
vi måste tacka nej till buteljerat vatten, vi får inte dricka det hur gott vi än tycker att 
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det är, är vi bland människor så får vi säga nej.” Sånna riktlinjer behöver vi bygga in så 
vi blir goda förebilder. (sid 10)

Kommunikationskanaler (tema 1)
HB: Men egentligen, vi är lite fega när det gäller facebook och sociala medier, där 
tror jag absolut att vi skulle kunna nå jättemånga av våra hyresgäster. Ta Scandic som 
lottar ut vistelser på deras hotell emellanåt så folk går ju med där och läser den här 
informationen som kommer. Om vi skulle ha så att vi lottade ut grejer, kanske nån 
månadshyra någon gång mot a folk är med i den här gruppen och tar del av informa-
tionen. Men vi blundar lite för den här möjligheten och tar inte in dom. Men jag tror 
att det är ett sätt att nå många hyresgäster, man har inte ett jättestort behov att umgås 
eller ha pingiskvällar på gården. Man har sitt liv i mångt och mycket. (sid 11)

Brainstorming tema 1

Skola x 2
SFI
Via föreningar
Äldreboende
Fritidsgården
Möten x 2
Aktiviteter för barn och vuxna
Områdesaktiviteter
Trapphusmöten
Vårstädardag 
Personliga kontakter 

Nyhetsbrev x 2
Mail-utskick

Facebook x 2
Hemsida x 2
Blogg
Media

Diskussion tema 1

Vårstädardag gjordes för några år sedan, med lyckats resultat i Ektorp. Då bjöd man 
på glass och kaffe/bulle efteråt. O tar upp en liknande tillfälle när det bjöds på lunch i 
mitten på dagen. Då kom många sent och gick efter lunch. 

O: jag tror att det är sådana aktiviteter… kan vi hitta, prova, testa och få med oss den 
stora gruppen som vi inte får idag, att få med oss just invandrare, för dom får vi aldrig 
ut på dom här aktiviteterna, tyvärr…

HB: Fast jag tror om man gör aktiviteter för barnen, för dom kommer ut och då följer 
föräldrarna med och det är nästan mer invandrar barn som kommer…

HGF: Men hur lappar ni idag? Lappar ni på olika språk, eller…?
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O: Nej…

HB: Det är olika, men om de tär via barnen, om vi bjuder in barnen så går vi till 
skolorna.

HGF: Ja ok

HB: Då har dom fått informationen därifrån.

HGF: För det är lite vad jag försöker få till via Hyresgästföreningen, att lappa på olika 
språk, speciellt när det är bomöten.

Aktiviteter (tema 2)
EA: Vi har ju varit engagerade rätt länge i Ektorp och vi har ju kört olika aktiviteter. 
Och då drog vi igång en gymnastikgrupp uppe i Ektorp med både barn och vuxna. 
[…) Men sen skulle IFK ha den där tiden och då skicka dom iväg oss för långt bort. 
(Berättelse om en cykelutflykt som stärker gemenskapen). Det går att fixa sånna saker 
men det måste vara någon som håller i det och rycker loss. 

HB: Ja, den lokala förankringen, det är ju viktigt, för här känner ju folk till dig, dom 
vet vem du är. Om Günay och jag skulle åka ut till Jura och säga nu alla barn ska vi 
åka på en tur, det är ju inga föräldrar som skulle skicka med sina barn på det. Det är ju 
så viktigt at dom som är i området och jobbar där varje dag att det är som är bud-
bärarna i dom här aktiviteterna, att det är dom som är med när vi har miljöaktiviteter 
för barn när vi ska sortera soporna, sätter betyg och delar ut godiskorgen. För vi kan 
komma som gubbe i lådan men det blir inte samma sak för relationerna finns där med 
någon annan. (sid 11)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
O: Men jag har faktiskt kört det här, med lappar och grejer ute i ytterområdena (Åby, 
Krokek, Ettertorp) Det fungerade jätte bra, vi har något som kallas 300 kronan där 
hyresgästerna får vara med och påverka, då vi avsätter 300 kr per lägenhet. Då var vi 
ca 1000 lägenheter, så trehundra tusen någonstans. Så kan dom påverka vad vi ska ha 
dom pengarna till… Då fungera det bra med lappar och sen sammanställa och så får 
man rösta. Dom här fem sakerna gör vi, då räcker pengarna till. Det fungerar skitbra 
men det tar tid. Men efter en tre, fyra möten då så började folk förstå tekniken och då 
går det lite fortare. (sid 16)

Hur fick ni folk att komma till de här mötena?

O: Det är ju samma som kommer jämt. Men det spred sig väl lite… dom tyckte att 
deras talan kommer fram. Vi kan ju vara missnöjda att det kommer 35 upp till Ektorp 
när det bor 2000 men dom 35 får vi vara glada att vi har och dom 35 är ju faktiskt 
våra ambassadörer, och dom 35 ska vi serva så gott vi kan. Jag tror att vi inte får ha 
för stora ambitioner för vi aldrig få dit 2000. Det är jag i för sig glad för… Det skulle 
vara svårhanterligt om det var det tredubbla. Vilken lokal skulle vi ha? I och för sig ett 
angenämt problem, men det stökar till det. (sid 16) 

O: Då pratar vi lite status. Ska man ha ett möte och dra folk så får man bjuda in lite 
fint folk, jag menar kommer jag… Om vi visar att vi satsar. 
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HGF: Så gör vi lite nu i Mariannelund, vi bjuder in till temakvällar. Det är väl mest 
samhällsinformation. Vår jurist ska vara med och besvara lite frågor om rättigheter 
och skyldigheter. Sen är det väl tänkt att vi ska få ut närpolisen och brandförsvaret och 
liknande, klimatrådgivare. Tanken är att vi ska ha det en gång i månaden.

O: Det blir ju som ett pilotprojekt, och jag tycker det är jättebra. Ta gärna med lite 
inputs och sprid sen resultatet till oss, för jag menar, lyckas vi där så kommer vi säkert 
lyckas med de här frågorna på andra ställen, åtminstone till invandrargrupperna som 
jag tycker är jätteviktigt. (17)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Brainstorming Tema 2 

Utbildningar
Workshops
Föreläsningar m, ”Kändis” (Ex Mattias Klum)
Bomöten
Bussresor x 2 (Kombinerat studiebesök med utflykt)
Studiebesök, ex. Händel Reningsverk
Utflykter
Gårdsfest x 2
Grillkväll
Frukost på gården (samlas på gården med ekologiskt tema eller liknande)
Sopsorteringstävling
Skräptorn

Mötesplatser
Men var och när träffas hyresgäster annars? 

HB: Ja, träffas dom? Det vi arrangerar, varje område har bomöten varje år. Det är inte 
välbesökt. 

HB: Ja man går igenom lite ekonomi och sånt. Sen finns det en del områden som har 
vårfester och kulturfestivaler och då möts ju hyresgästerna, med det blir ju aldrig ett 
samtal såhär, blir det ju inte. Vi behöver bli mer lokala i vårt arbete.  

O: Jag har ju jobbat ganska mycket med hus för hus.. det är inte lätt det heller. Om du 
har 12 lägenheter så är det en eller två som kommer… då känner man liksom ska jag 
lägga ner någon energi på det här? (sid 11) 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Men det finns lokaler?

HGF: Näst intill i alla…

Hur mycket personer tar dom lokalerna?

EA: Vi kan väl få in 45-50 personer.

O: Här borta har vi en stor sal, den tar i 150 personer. Men när vi flyttat dit har vi inte 
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längre behov för 150 personer för då tappar vi alla, får då blir det för långt att gå. 

EA: Det är ju närheten många vill, särskilt många äldre. Gå ut på kvällen vet du…

O: Ja så är det, sen det här med att väcka engagemanget och dom här som är tvek-
samma om vi ska få med oss dom, då måste vi underlätta. Det är ju som all marknads-
föring, det handlar ju om att tillgängligheten är jätteviktig. (sid 17)

Material (tema 3)

Brainstorming tema 3 

Tipspromenader
Spel
Maskot
Give-away produkter
Vinster med ekologisk inriktning

Partytält (För att kunna göra utomhusaktiviteter även vid dåligt väder). 

Smarta energiprylar, visningsexemplar.
Böcker (som bra pedagogiskt förklarar för barn hur saker går till)
Material på olika språk x 2
Föreläsningsmaterial (Något att ta med sig när man är ute hos intressenter och enkelt 
förklara varför vi genomför E-KOLL, som ekologi fast mer portabelt.)
Nyhetsbrev
Infolappar

Personal
Facebook konto

Diskussion tema 3

HGF: SVT har ett bra program som heter miljöhjältar, som är väldigt bra, som ger 
konkreta tips, med aktiviteter och liknande som man kan ta till sig. Det skulle jag vilja 
lyfta fram […]

O: Personal känner jag, att om vi nu ska göra så mycket saker så krävs det lite muskler. 
Vi klarar inte att gå runt på den personal som vi har. Om vi nu ska serva alla ambas-
sadörer så klarar vi inte gå runt på den personal som vi har.. Vi kan ju inte klona oss 
och det krävs lit muskler. Att vi inte ska bränna ut alla utan att vi känner…
Vilken typ av personal? 

O: Energiambassadörerna måste vi serva på ett eller annat sätt och princip idag görs 
det på två man [syftar på HB och HGF] och jag tror det kommer att bli svettigt för 
er om vi nu ska ha den ambitionen [ohörbart]… Om vi skulle dubbla den styrkan så 
kanske vi skulle ha en chans, för det gäller ju lite att jobba mot andra, som vi ska prata 
om sen.. 

EA: Det är viktigt med konkreta exempel på hur mycket det kostar när man gör fel, 
exempelvis sorterar i fel kärl.
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Samarbetspartners (tema 4)

Brainstorming tema 4

Kommun x 3
Energimyndigheten, statlig myndighet, mycket bra fakta.
Eon x 2
Andra bostadsbolag

Kulturföreningar x 2
Skolor x 3
Förskolan
SFI
Universitetet
Spira
Affärsidkare i området
Energirådgivare
Internet
Entreprenörer, (Viktigt att de som arbetar i områdena följer Hyresbostäders gröna 
linje.)
WWF
Olika organisationer

Diskussions tema 4

Ta hjälp av kulturföreningar för att nå invandrare. Finns det invandare med bra språk-
kunskaper i området som kan hjälpa till och tolka? Kan vi bli inbjudan till Kultur-
föreningar och presentera vårt budskap på deras villkor?
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Bilaga 3 – Fokusgrupp 2
Tid: 2011-04-28, kl. 10.00 – 11.30
Plats: Guldringen 50, Hyresbostäders lokaler

Medverkande
O: Områdesansvarig i Atrium (Man)
EA: Energiambassadör i Klockaretorpet (Kvinna)
HGF 1: Representant Hyresgästföreningen i Atrium (Kvinna)
HGF 2: Representant Hyresgästföreningen i Atrium (Kvinna)

Roller och ansvar
O: Jag kan ju börja som områdesansvarig, jag har ju en jättestor och viktig roll i det 
här, dels för egen del för att spara pengar och miljö. För att kunna göra det behöver 
vi rätt förutsättningar, och det är de som vi måste hjälpa våra hyresgäster med, för 
annars kan dom inte. Nu är ju det här ingen ny företeelse men det är ju en ganska tuff  
uppgift. För nånstans i verkligheten så är det så här, att äger man ett hus så söker man 
själv svaren, hyr man en lägenhet så förväntar man sig att svaren blir levererade. Så 
för min del, man kan säga så här, med det stöd jag har, utav mina resurser i företaget, 
så jobbar ju vi tillsammans. Projekt inköp, dom tar fram bättre lösningar, jag kan ge 
förslag på vad vi kan göra – jobba aktivt med tvättstugors belysningssystem osv. men 
det är en process som tar tid. Och det här är ju ändå den stora biten. Själva beteende 
frågan det är en helt annan fråga och det är de som man får jobba aktivt med. Men 
jag måste ge dom verktygen. 

Så du menar att din roll, ligger mer på dom ekonomiska och tekniska bitarna?

O: Ja dom hårda bitarna. Dom mjuka bitarna kommer men det är alla energiambas-
sadörerna, hyresgästföreningen även vi internt, naturligtvis. Men min roll är mer dom 
hårda frågorna. (sid 1)

O: För tanken är ju ändå nånstans att miljön är ju den som blir [ohörbart] och tanken 
är ju att man ska spara energi för att på sikt spara miljön. Och energin vi pratar om 
nu är ju bland annat det här med vädringen som är de mjuka frågorna. Sen kan jag 
hjälpa till med termostater, bra tätningar i fönstren, rätt ventilation etc. för att det ska 
fungera. Med det handlar ju om att ge och ta. Jag kan ju inte bara leverera det som ko-
star allt för mycket pengar, man måste ju ändå nånstans börja. Här har ju alla som bor 
ett eget ansvar: Är listerna rätt? Finns det lister? […] Men det är ju beteende frågorna 
vi pratar om vi måste ju få någon feedback från våra kunder så att vi kan jobba i rätt 
riktning. (sid 2)

O: Då är det ju såhär, spontant så är vi ju tillbaka på ruta ett att alla har ett eget ans-
var. Tanken är ju att oavsett vem som än är i området och ser någonting anmäler det 
till felanmälan. Felanmälan delegerar ju i sin tur ut jobbet till någon som utför job-
bet. Sen ska det funka. Då handlar det kanske mer om en trasig lampa, en lampa som 
står och blinkar eller nånting sånt, och det är ju samma sak i lägenheterna. Är det en 
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droppande kran så ska ju hyresgästerna ringa och göra felanmälan, vilket inte alltid 
händer. Där vi ju en förhoppning om att folk faktiskt ska göra det, både för sig själv 
och för andra. Jag fångar inte upp det för jag har inte den tiden, sen finns det tusen 
möjligheter att göra det men där är vi inte. Så det optimala… jag är ju inte tillgänglig 
men vi har felanmälan som är öppet dygnet runt. Så den är tillgänglig och det är dit vi 
vill slussa alla våra hyresgäster för det är inte vi områdesansvariga som vi ska inte ta itu 
med felanmälningar, det är inte vårt jobb. [sid 4)

EA: […] För jag har ju en idé. Min vision som Energiambassadör är att jag vill kom-
ma ut och berätta för barnen, gärna ju mindre dom är […] (sid 5)

O: […]Och här har ju Hyresgästföreningen också ett ansvar för i och med att det finns 
massa små lokala kontor runt om i stan. Så det är ju likadant där man måste ju börja 
nånstans… 

HGF 1: Men än sak måste du väl hålla med om att det var bättre och man hade koll 
på områdena när det fanns, när Hyresbostäder hade egen personal som gick och städa 
trapper och gick och städa i området. Och nu när allt det här har försvunnit.

HGF 2: Det har ju raserat totalt..

HGF 1: kastar en papper så tänker nästa varför ska jag bry mig?

O: Självklart är jag medveten om det. Har vi egna fastighetsskötare som cirkulerar 
så fångar man upp väldigt mycket på en gång med det är den yttre miljön. Det stora 
som vi pratar om nu det är den inre miljön. Alltså alla hyresgäster, hur kommer vi åt 
besparingsmöjligheter och den biten.

HGF 1: Men då, när jag gick som trappstädare, jag gick i silver och guld och på 
många ställen, då kunde hyresgästerna komma ut till oss och säga jag har det här felet 
vad ska jag göra åt det? Det var mycket också som en felanmälan som vi kunde gå in 
då . Jag tror inte det var så stora problem då. [sid 8]

Kommunikation

Internt
EA: Ja, jag fick ju visitkortet direkt till områdesansvarig och har hennes mailadress och 
kan maila henne ifall jag vill ta upp… […] (sid 5)

O: Men vi är tillbaka här igen, för det är som jag säger vi på Hyresbostäder vi kan 
ju inte råda med allting vi måste vara många aktörer som hjälps åt. Nånstans, kan få 
igång ett nätverkande som fungerar bra då kommer det funka bättre generellt utåt 
också. Du [EA] känner säkert nån som känner nån, vi måste komma igång. (sid 8)

Extern
EA: Jag hade en bekant nere i klockartorpet, det har ju varit så mycket med det där 
i media ” Det har varit så kallt i våra lägenheter och vi fryser och bla bla bla” Men 
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jag bara, har du testet att dra ner dina persienner för då får du ett extra lager isoler-
ing i fönstret alldeles gratis. Testa det och se till att det inte är öppet så det drar och 
stänga igen fönstret. Sen om det dra genom väggarna, jag menar vi ett stort hål rätt ut 
igenom väggen, tacka sjutton för att de drog…

O: Men här måste vi backa, för det är det här resonemanget som vi kör väldigt ofta, 
och då säger våra hyresgäster men varför ska vi spara energi när vi faktiskt har hål i 
väggarna, det drar..

EA: ja men det har ni ju löst… Ni kan ju inte veta om det och det är det jag säger: 
Rapportera in det! ”Dom kommer inte”… jo det gör dom visst det, säger jag då, sluta 
tramsa… (sid 2)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
EA: Det är ju intressant, för jag brukar säga, ”Ja vi är ju bara hyresgäster men vi ska 
trivas medans vi bor och det gör vi ju i samråd med vår hyresvärd.” Sen om man vet 
sina rättigheter och skyldigheter, det är en annan sak, från båda hållen. Men att vårda 
sin lägenhet, där ingår det ju att faktiskt meddela: ”Nu är det kallras från taket, nu är 
det läcker i huset.” (…)Men då har vi noterat, i alla fall i Klockaretorpet, att många 
tror att det kostar pengar att ringa, dom tror att det är ett betalnummer man ringer. 
(sid 3)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
EA: Jag gillade det här informationsbladet som kom ut nu, där det var dom här exem-
plen ” ja gillar att dusch varmt och länge så det känns som en tropisk djungel när jag 
kommer ur duschen det är så skönt” _ jag bara höhö.. Det var roligt och intressant, 
det var bra exempel vill jag bara påpeka..

O: Det är där vi måste börja någonstans, för självklart måste vi jobba på alla fronter. 
Vi måste ju ändå hitta de här mindre tjuvarna först där vi kan göra en snabb åtgärd. 
För att börja byta fasader, tilläggsisolera och byta tak, det håller inte ekonomiskt. Däre-
mot kan vi hjälpa våra hyresgäster med att sätta in snålspolande munstycken, byta ut 
vissa detaljer i lägenheterna för att ändra ett beteende och då blir det i och för sig kan-
ske ett tvingat beteende, eftersom vi kan hjälpa till med det. Sen kan man göra andra 
åtgärder, och då blir det tvingat som individuell mätning osv. kan vara bra, tycker vi…

HGF 2: Det kan nog vara ganska bra egentligen, för då får man betala för det man 
använder för och då tror jag folk tänker mer sen, när första räkningen kommer och 
man får en chock.

O: Men det är ju det vi pratar om hela tiden, det är det hårda frågorna och de mju-
ka… Hur för vi ut budskapet? Vi har olika kulturer, vi har barnfamiljer, vi har äldre, vi 
har…

HGF 2: Alla grupper 

HGF 1: Men jag får säga det, när jag flyttade ifrån Atrium när jag bodde där bort, jag 
slösade med varmvatten och el, ja el slösade jag väl inte så mycket för el fick jag ju en 
separat elräkning så den försökte jag dra ner på. Men sen när jag flyttade bort till Sil-
verringen där jag betalar för vad jag använder då har det blivit ett helt annat beteende. 
(sid 3)
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Återkoppling/feedback
Men hur är det med återkoppling? Säg att man rapporterar in ett fel, säg att det är ett fel som är i den 
egna lägenheten utan att det står och lyser hela tiden.

EA: Som vi upplevt det i klockartorpet, så det inte så himla … Problemet är att 
återkopplingen kommer inte… kanske är det så att åtgärden utförs men man får inte 
reda på det. För det tog vi upp på förra Energiambassadörsmötet i Klockartorpet att 
folk har ringt till felanmälan exempelvis i de nya äldreboendena så har dörren stått 
öppen halva vintern, den har inte gått igen som den ska. Och då tänker man, ja men 
åtgärda dörren för det är något som inte är som det ska. Kanske inte är dörren det är 
fel på men något är fel i den här tryckknapps grejen och den går inte igen som den ska 
och så står elementet och går för fullt i hallen. Då kanske man skulle bygga en liten 
sluss eller något så man har en liten luftkudde, jag vet inte.. men då har det inte hänt 
något som dom har upplevt det, sen det blev kallt. Och nu är det vår igen så nu är ju 
problemet löst.

HGF 2: Det är ju dåligt egentligen

EA: Jo men det kan ju vara så att någon har varit där och bedömt att den här åt-
gärden är för dyr, det kostar mer än att bara låta det stå, det kan ju finnas sånna 
bedömningar med […] Men problemet är inte att det inte blir åtgärdat så utan att 
problemet är att dom som har ringt in, liksom det här funkar inte här står det och 
drar massa energi det ska ju vi rapporterar, det är därför vi är energijägare och sen så 
jaha..? Har ni tittat på det?

O: Då har ni ringt in som felanmälan?

EA: Som felanmälan och uppgett att vi är energijägare, som det hette innan; Ener-
giambassadörer. Problemet är inte att det inte sker någonting utan att vi inte får veta 
om det har hänt någonting.  Det är ju där, återkopplingsgrejen.

O: Då är ju frågan, om man vänder och säger felanmälan direkt till hyresgästerna, så 
har vi ju beroende på fel så ska det åtgärdas inom en viss tid. Och i lägenheterna så 
får ju hyresgästerna återkoppling när det blir lagat. Men när ni ringer in då brister det 
uppenbarligen. Och då är det ju ganska bra, det är ganska skönt att vara Energijägare 
och få feedback, annars är det ju bortkastat. 

EA: Ja då känns det som det inte är någon mening med. Bara där det räcker ju med 
ett samtal, ”Vi har tittat på dörren och kan inte åtgärda den.”

HGF 2: Det behöver ju inte vara mer.

EA: Det behöver ju inte vara mer, för att hålla på och ”Har ni kollat?” och ligga på 
och ta upp i felanmälan, som dom inte har att göra en då. Det är där det brister, i 
återkopplingen när man anmäler grejer som inte är i en lägenhet.

O: Det tycker jag känns ganska viktigt. (sid 4 – 5)
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Hur är attityden så där i vanliga fall om det görs saker i området?

O: Oftast fel. Vad vi än gör så får vi fel feedback. 

Att ni gör fel eller?

O: Ja man hittar alltid något nytt. Det där var inte bra.  Det var det vi ville ha ut först 
men det var inte bra. Skulle vi byta ut alla belysningar i Atrium så skulle vi få tusen 
frågor, varför gör ni det? Vad är syftet? Ja, vi gör det för allas skull. Varför då?

Men går ni ut med varför ni gör det?

O: Den kan vara bristfällig men min tro, min erfarenhet är att information är inte lätt 
att få ut. Det är ett dokument man skriver, man ser det som en reklam, man slänger. 
Man får inte ut budskapet. Det är som jag sa tidigare om jag är intresserad så söker jag 
aktivt min information. Ska jag byta bil då söker jag information om bilen, jag väntar 
inte tills det kommer information utifrån. (sid 9)

Målgrupp 

HGF 1: Men sen är det väl också det, att det är mycket invandrare i områdena, och 
dom förstår ju inte allt det här vi svenskar säger åt som och papperna som kommer ut. 
Därför behövs det ju också information även till dom.

HGF 2: På deras språk..

HGF 1: Ja, på deras språk. Så att dom förstår vad som gäller.

HGF 2: Jag vet för ett par år sedan, vi hade väl inte haft soptunnerna så länge på 
gatan. Så hade ju grannens frys pajat och allt blev förstört.. Dom tog ju vanliga ICA-
påsar och så.. ”ja men sånt får ni inte kasta med sånt i, måste ni ha miljöpåsar..” Men 
dom fattar ju inte det. Och ändå kan ju dom bra svenska men, det är väl säkert vissa 
ord som dom inte förstår vad det betyder och sen tyvärr så kommer ju inte dom så my-
cket på mötena... Det är ju inte fem som kommer på våra möten. Så det är jättesvårt 
att nå ut till den gruppen.
(sid 1 till 2)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
EA: Ja, jag fick ju visitkortet direkt till områdesansvarig och har hennes mailadress och 
kan maila henne ifall jag vill ta upp… För jag har ju en idé. Min vision som Energiam-
bassadör är att jag vill komma ut och berätta för barnen, gärna ju mindre dom är och 
jag vet inte, du och jag borde vara ungefär samma generation [syftar på mig] alltså 
åttiotalister, och ”Håll Sverige rent”. Den kan kampanjen vet jag att dom genomförda 
på vår skola när jag var liten och  det sitter fortfarande i mig så jag går och plockar 
skräp och slänger i närmsta papperskorg och jag är 30 snart. Men det jag tänker är 
att ändra på framtiden, det är ju det vi vill, jag vet att det inte är direkt Energi-KOLL 
men det är ändå en ingång, en konkret åtgärd som gör att barn tänker till för nu ser 
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jag att det är tvärtom att dom går och kastar. Och jag blir såhär, har inte era föräl-
drar?! Nej, det kanske dom inte har. Har dom inte sagt till i skolan?! Nej, det kanske 
dom inte gör. 
 
Och om man fångar upp dom som är små, dom här små liven [syftar på sin 7 månad-
ers dotter som hänger på magen] det dom lär sig det tar dom med upp i vuxen ålder 
och sprider vidare. Det är på 90-talet jag tror att dom gjorde den senaste ”Håll Sver-
ige Rent” kampanjen och det märks 2011.  Så jag vill in i skolorna i våra områden 
och föreläsa för barnen och göra roliga ”Vad kan ni sortera?  Vem kan sortera bäst?”. 
Visa den här stackars hunden som är två och halvt som klarar av att sortera bättre än 
de flesta vuxna, du förstår det blir ju roligt.  Och liksom vad kan ni hitta på, vad kan 
ni göra? Så man får upp det här energitänket. Stänger ni av knapparna på TVn när 
ni går och lägger er eller låter ni den stå och gå? Släcker ni lamporna där utanför eller 
får de stå och brinna hela natten? För det är samma sak för invandrarna, deras barn 
växer upp i vårt samhälle, dom går i skolan och kan svenska mycket bättre och kan 
tolka för sina föräldrar. Så att fånga upp barnen, det är vad jag tror på. (sid 5–6)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
O: Men jag skulle nästan vilja gå steget längre, jag tycker det är jättebra, vi har ju, 
generellt försöker vi att samarbeta med skolor, däremot, det kanske inte finns ett mate-
rial t.ex. det kan ju finnas tusen olika anledningar att det inte funkar . Men just det du 
beskriver, av flera anledningar så är det bra. Vi kommer åt nya grupper som kommer 
hit, det gör vi aldrig annars, men vi måste ha rätt material. Och sen vill ju inte jag att 
man bara ska börja jobba med det här i Klockis…

EA: Överallt, tänker jag…  Alla skolar och..

O: Ja. Exempelvis, nu spinner jag bara, men säg att vi tar fram ett material som är 
gångbart för hela kommunen så implementerar vi det ute i skolorna. Sen kanske det 
finns duktiga på sin gebit, du [EA] verkar kunna din sak. Ja, men eller hur, föreläsn-
ing inför skolorna, berätta konsekvenser, vad som helst och sen att man är en grupp 
ambassadörer som jobbar mer aktivt över hela stan. För problemet i Klockis det har vi 
i Atrium, vi har det i innerstan vi har det precis överallt… 

EA: För det jag tänkte på det här som är så underbart, när ni erbjuder sommar jobb 
åt ungdomar med att tvätta bort klotter, det skulle jag vilja att ni har nästan året runt . 
Någon form av extraarbete för ungdomar som bor i området, alltså kravet är att man 
ska vara skriven hos Hyresbostäder i princip. För om dom får, ja ni ska ut och jobba, 
dom här områdena ska vara klotterfria. För det är samma sak där, hur kul är det 
att stå och tagga när man vet att,”Det här var ju inte så kul att stå och skrubba bort 
skiten. Ja men sluta nu jag vill inte gör det där igen.” Det ska ju inte vara ett straff  i 
och för sig och det blir ju inte en belöning när man gör det som ett jobb, det vet ju alla 
som har jobbar att man får ju en stolthet i det man, titta den här väggen har jag gjort, 
den här väggen tvätta jag rent och så blir man förbannad när man ser att nu har det 
blivit klottrat igen, Det är samma sak där, jag känner, så mycket pengar kostar det inte 
att ge ungdomsarbete om man ser vad det kan spridas för ringar på vattnet. Gud jag 
är så.. Det märks att jag är småbarnsmor. (sid 6) 
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EA: Jag kan känna att helt vanlig fina medelklas-svensson, dom är rätt ”käsa” på det 
här generellt sätt, det är bara att man glömmer bort som eftersom man vill nå ut till 
dom som verkar ha svårast att förstå det. Men samtidigt så glömmer man bort alla de 
vanliga, hederliga svensktalande som tydligen uppenbarligen inte förstår heller för att 
dom inte orkar eller dom känner inte fört eller dom tycker det är för mycket snack om 
miljön.

HGF 1: ”varför ska jag göra det för?”

EA: Jag tog upp det med min granne, nu kommer vi tillbaka till det med soporna, 
men att det blir ju dyrare sophämtning när man inte sopsorterar . ”Ja varför då?” Jag 
för kommunen tar ut en straffavgift för varje soptunna som är felsorterad. ”Jaha, och 
en sen då?” ”Ja din hyra går ju upp eftersom Hyresbostäder måste ju ta ut mer pengar 
för att täcka den avgiften” ”Aha?!” Ja, förstår du nu varför jag står och rotar i soprum-
met, jag vill ha ner min hyra” Men det hjälper ju inte om inte alla tänker på det. Men 
då blir det ju det här att folk tänker, det spelar ingen roll eftersom ingen annan … 
Varpå jag säger, om du bryr dig så är det en mer som bryr sig. Om du bryr dig och 
sprider till en annan. Du kan ju inte bara ge upp för då kan vi skita i allting. Men det 
tänker inte jag göra, jag är en hetsig människa. (sid 7)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Vilka är alla då? Det var vanliga Svenssons, invandrare, barn.. Vilka har vi mer?

HGF 2: Ungdomar. Medelålders med.

EA: Jag tänker nog att lättast är nog att bearbeta min målgrupp.

HGF 1: Barnen.

EA: Ja eller jag tänker på vanlig information med lappar i brevlådan. Nu är ju jag 
extra intresserad, men jag min målgrupp som får en lapp i brevlådan, jag läser den 
åtminstone innan jag lägger den i pappersåtervinningen när jag processat informa-
tionen, istället för att bara kasta den. Men då är det ju bra om man kan hitta på något 
bra för att fånga upp mig lite extra kanske på den här papperslappen. […] (sid 8)

Kommunikationskanaler (tema 1)

EA: Men jag tror ju mycket på inofficiell spridning. Word of  mouth marketing. 
 (sid. 10)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
O: Sen har jag en känsla att energi och miljö, för de flesta människor finns det nån-
stan ganska självklart. Men det finns vissa grupper, ex åttiotalisterna dom brinner be-
tydligt mer för det än vad jag gör. För att fånga upp dom har, det kanske är nya vägar 
via facebook eller vad vet jag, jag kan inte det där.

EA: Det jag tänker är evenemang via facebook sprids sådär, om folk tycker det är vet-
tigt. Det kan gå från 0 till 20 000 deltagare och det kanske inte är så att alla dyker upp 
på ett torg men att man visar, men att man ändå visar titta det här tänker jag delta i 
jag tänker sprida, jag tänker stänga av duschen två minuter tidigare det är mitt nästa 
mål. För det är ju det, om alla stänger av duschen 2 min tidigare, ok man får väl skölja 
ur balsamet…
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O: Det är ju bara ta Earth hour som ett exempel, vilket anti det var först, folk gjorde 
så men satt ändå och smög med några lampor. (sid 12)
 
Brainstorming tema 1 

Facebook x 2
Twitter
Bloggar
Internet

Buzzador – (testa en produkt, prata med bekanta och ge feedback till företaget.)
Word of  Mouth
Prata i affärer
Info i brevlådan
Vanlig post
Brev i brevlådan
Bomöte
Årsmöte
Generella möten
Info-träffar
Träffpunkter

Fråga hyresgästerna
Reklampelare
TV-reklam – lokalt riktad.
Media
Skriva meddelande på hyresavin

Diskussion tema 1

O: Sen kan man ju gå steget ännu längre. Det finns ju faktiskt dokumentation, under-
sökningar när man har olika typer av människor, åldrar så man kan rikta mer så… 
Om man tar som ett exempel därute, det är inte lätt att dela ut information i Atrium, 
det är ganska många lägenheter och då kanske man ändå bara når 1 % av alla dom. 
Nu vet vi att i det här området bor det faktiskt mest pensionärer och då bjuder man 
inte in via Facebook. Här är det vanlig post och framför allt knacka dörr. Det är nån-
stans så man kan utveckla det här.

Aktiviteter/Mötesplatser (tema 2)
Vad finns det idag för naturliga mötesplatser för hyresgäster? När träffas man? Det är bomöten och…? 

HGF 2: Det är bomöten och årsmötet.

EA: Hyresgästföreningarna har ju diverse aktiviteter, i alla fall har vi det i Klockis. På 
påskpysslet kom varenda småbarnsförälder i hela området.

HGF 2: Ja de fick dagens ros för det. 

EA: Det var ju väldigt omtyckt. Men jag oroar mig för nu ska det ju centraliseras, 
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möteslokalerna ska ju sluta att finnas i Klockartorpet och istället ska dom ner till 
Centrumhuset. Och jag kan ju säga såhär, jag kanske låter min femåring springa bort 
på gatan och gå på påskpyssel i lokalen 50 bort. Jag låter inte honom springa bort till 
Klockartorpets centrum på påskpyssel. (sid 9)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
EA: Annars naturliga samlingsplatser, jag sitter ju i sandlådan och gaggar hela da-
garna. Det är ju så hela området [klockartorpet] är uppbyggt. Gårdar med lekplatser i 
mitten. Hela området är gjort för att bo med barn. Så det blir samlingsplatserna  och 
öppna förskolan. Sen finns det pizzerian och caféet. Det är där man möts. Sen vet jag 
inte hur mycket möte det uppstår mellan hyresgästerna så men… Mer officiellt är det 
ju bomötet. 
(sid 10)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
O: Ja, det är nog mycket så. Och där har vi ju också möjlighet, vi har olika kulturella 
grupper vi har olika individer, småbarnsfamiljer i stort sett alla grupper men det gäller 
ju att fånga upp ett. Men som i Atrium, det finns ju ingen naturlig mötesplats så.. det 
gör det ju inte. För det första är området så otroligt stort och spritt. Det bor ju..

HGF 2: 630 jag menar femti blir vi i lokalen, vi har bara en lokal. Den andra har de 
ju keramiken i, men det går ju inte att ha något jättestort.

HGF 1: Men här i Silverringen har dom ju ett sånt här öppet hus mellan tio och sex 
på dagarna och det får ju vem som helst gå in till. Men jag har sett när jag går förbi 
att det är ju mest invandrare. 

HGF 2: Vad gör dom där då?  

HGF 1: Jag vet inte vad dom gör, jag har aldrig varit inne. 

O: I centrum? 

HGF 1: Ja borta vid Silverringen 2. På nedre botten har dom någon lokal och det är 
öppet t o m lördagen men inte på söndagen.

HGF 2: Det står inte utvändigt vad dom gör där?

HGF 1: Nej det är vem som helst som får komma, det är inte bara för invandrare. 
Men det är ju mycket invandrare som sitter där har jag ju sett när jag gått förbi, men 
det är för alla har jag förstått då. Jag vet inte vad dom gör, men dom sitter väl och 
fikar eller nåt, men jag vet inte. Jag har aldrig varit inne.

HGF 2: Tycker jag att du ska göra det, så får vi veta vad dom gör det.

HGF 1: Men jag kan ju inte språket.

HGF 2: Men dom kan väl någon svenska?

HGF 1: Jo i för sig dom här äldre, dom brukar ju vara väldigt gemytliga och glada när 
man kommer, det brukar dom ju vara när det kommer en svensk in..
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HGF 2: Så brukar dom ju vara… Men frågan är ju för hur vi ska göra för att få med 
dom på våra möten? För det är ett dilemma. 

O: Frågan är ju om det är möten vi ska ha eller om det är de där små informella grup-
perna? 

HGF 2: Ja exempel du kunde ju gå in till dom i Silverringen två och prata med dom, 
försöka

EA: Bjuda på kaffe. (sid 11)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
HGF 1: [ …] Det är svårt att få folk ute hos oss att göra någonting. Vi har bingo och 
filmvisningar. Vi hade bokcafé, dom behövde inte ens lämna tillbaka böckerna. En 
dag i månaden hade vi så. Kom det två? Det sluta vi ju med. Sen var det stavgången, 
där var det ju några stycken, det fick vi också sluta med. Det känns så tråkigt.

Men hyresgästföreningen på alla områden brukar arrangera sånna här saker?

HGF 2: Vi brukade göra det, men när ingen kom fick man lägga av. Det ända som 
funkar är filmvisningen och bingon. För bingon det går så bra så det är inte sant. Det 
är jättekul.

O: Och det är ju en möjlighet, dom här aktiviteterna som går bra, dom kanske vi kan 
satsa mer på.

EA: Och informera där.

O: Ja, och då har man även en ingång där. Men då har vi, ja alla har ju ett ansvar, 
men har vi våra energiambassadörer som brinner för sin sak, så är det ju betydligt 
roligare. Jag menar jag kan inte stå och mässa som du [syftar på EA], för jag får inte 
samma gensvar från folket. Men brinner man för något så syns det, man får med sig 
folket. Så det är ju engagerade människor man behöver ha för att få ut dom här bud-
skapen och fånga upp de här grupperna. Bingon, du är välkommen dit och informera. 
Kör en 10 min. 

HGF 1: Den 8 maj kan du komma, då har vi vårfest och då kommer det mycket folk. 
(sid 12)

Brainstorming tema 2 

Gårdsfest
Grillkvällar
Vårfest
Områdeshändelser (Ex dela ut tulpanlökar var en lyckad aktivitet som prövats)
Loppisar
Svampplockning
Tipspromenader
Skogspromenader
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Bingo (Fungerar bra idag, använda det!)
Tävlingar (Det som sparar mest vinner ex..)
Visualiseringscenter
Föreläsningar

Diskussion tema 2

Tillgängliggöra E-KOLL.
Kombinera sociala saker med föreläsningar.
Ta dit någon duktig på ett område, ex trädgård och sen knyter in miljöaspekt.

Material (tema 3)

Brainstorming tema 3 

Faktablad (Inte bara för att dela ut utan så man själv vet.)
Tillgång till anslagstavlor där folk rör sig i området.
Reklampennor med internetadresser
Reklam på bilar
Datorer/ Internet café i området. (Kan bli en mötesplats.)
Hemsida
Facebooksida

Diskussion tema 3

EA: Just informationsmaterial, jag menar jag blir jätteglad när ni säger att jag är bra 
på att prata och så men, men jag har inget på pappret praktisk information om vad 
jag gör. Jag vet inte om det är på gång..

O: jag kan tänka mig Anna är på gång med det..

EA: Ja det räknar jag med helt kallt och jag hoppas att hon tar kontakt med oss så att 
vi kan utarbeta det tillsammans..

O: Jag tror det…
[…]

EA: […] Ofta blir hemsidor väldigt statiska. Här är informationen och sen ser man 
uppdaterade 2009-07-23, man bara… Suveränt! Och idag då, har det ändrats nånt-
ing? Mer interaktiv, var det jag ville få fram.

[…]

EA: Jag kommer inte kunna gå på utbildningen [på grund av barnvaktsproblem] och 
skulle därför uppskatta en interaktiv webbutbildning. Frågor och svar, så här svarar 
du rätt, då skulle du säkert få ännu fler att engagera sig om det fanns på hemsidan. 
Svara på den här, vart vinner du energijakten. Anpassa det från barn till vuxna. Tre 
frågor, klicka rätt. Kan man göra sånna tester på Facebook så borde det inte vara helt 
omöjligt att ordna det på en hemsida. Av dom som svarar får ni ju världen bästa ma-
terial och se vilka åldersgrupper hur gammal är du? Börja med en sån, man/kvinna… 
Gör något roligt av det se till att man kan få en highscore. 
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O: Vi kommer väl anställa någon som är huvudansvarig för det där.. Kolla det med 
HK (Huvud kontoret). 

EA: Bara det här med energijägarmaterialet det borde inte vara helt omöjligt att gå in 
och klicka på en pdf  fil. Är det inte hemligstämplat så kanske det är så att alla kan få 
läsa! Det kostar inget att lägga upp en länk på hemsidan.

O: Mitt intryck är att hemsidor ofta är ganska gyttriga. Men det om man har en E-
KOLL flik som man kan gå in på och är man inte intresserad av att gör massa roliga 
saker så kan man bara läsa pdfen. Det är säkert ingen omöjlighet.

EA: Det är alltid lättare med utbildning på tider som man själv kan bestämma. Kunde 
jag läsa juridikkurs på distans så…

Samarbetspartners (tema 4)

Brainstorming tema 4 

Skolor x 3
Dagis förskola
Fritidsgårdar x 2
Kommun – (Inte bara skolor och fritids). Avdelningar inom kommun som har egna 
funktioner inom området, kanske kan föreläsa..)
Energibolag 
Ahlsell 
Lokala företag 
Hyresgästföreningen x 2
Öppet hus

Fackföreningar
Polis
Idrottsklubbar
Sportklubbar
PRO
Föreningar
Brandförsvaret

Diskussion tema 4

O: Ahlsell, dom har ett otroligt kontaktnät och kan bjuda in precis vem som helst. 
Dom säljer allt. I och med att dom är en grossistverksamhet och jobbar mot alla… 
Vill man ha en föreläsning om hur var man sparar pengar i lysrör så kan dom fixa det. 
Eller om man vill ha demonstration om snålspolande munstycken då kan dom fixa 
det. (EA tar fram en enkät från facket som exempel på hur man kan kolla attityden 
hos sina medlemmar.)

EA: Hur ska vi få människor att inse att E-KOLL är något som gynnar dom själva? 
Hur ska yngre förstå vad dom behöver göra? Varför är intresset så lågt för något som 
berör hela vår framtid? 
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O: En till sak som vi inte nämnt, i Atrium har vi våra gårdsvärdar. Dom kanske inte är 
intresserade av Energiambassadörskap men som första informations kanal.

HGF 2: Är det första året..?

HGF 1: Nej andra… många tycker att det har varit jättebra!

O: Men det här (enkäten) är något som man kan ta till sig tänker jag. Som man till-
sammans med hyresgästen fyller i och då kan man sen ställa frågan: ”Är du intresse-
rad av energi och miljö? Vill du vara referensperson? ”Då kan man hitta folk och nå 
ut till nya grupper. Det kanske du kan spinna vidare på…


