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”
DET FINNS EN VÄXANDE förståelse för att det 
krävs förändringar i människors beteenden 
och livsstil om vi ska kunna lösa framtidens 
utmaningar, så som klimatförändringar 
och den växande efterfrågan på viktiga 
resurser i form av energi, vatten och mat. 
Enligt den hållbarhetsinriktade tankesmed-
jan Global Footprint Network, bor idag 
86 procent av världens befolkning i länder 
som kräver mer från naturen än vad de 
egna ekosy stemen kan hantera.  Varje år 
uppmärksammar de Earth Overshoot Day, 
den dag då mänskligheten konsumerat upp 
naturens budget för det året. För varje år 
förbrukas denna budget allt snabbare och 
sedan år 2000 har dagen flyttats från bör-
jan av oktober till den 19 augusti år 2014.

För att möta de utmaningar som väntar 
oss krävs en tydlig politisk inriktning 
genom lagstiftning och reglering samt 
tekniska lösningar och verktyg. Både politik 
och teknik förlitar sig dock på männis-
kors vilja att acceptera förändringar och 
anta nya beteenden. Dessutom har vi nu, 
tack vare forskning från psykologi och 
andra beteende vetenskaper, mer kunskap 
än någonsin tidigare om det mänskliga 
beteendets komplexitet, och hur denna 
kunskap kan användas för att främja håll-
bar utveckling. 

I denna handbok beskrivs 12 strategier 
som kan användas för att främja hållbara 

beteenden i människors vardag. Strategi-
erna bygger på konkreta exempel som har 
testats, utvärderats och visat sig fungera i 
ett visst sammanhang. Det säger sig självt 
att det inte finns några snabba lösningar 
på hur man uppmuntrar till miljövänligt 
beteende. Strategierna och exemplen i den 
här handboken ger några viktiga ledtrå-
dar till hur människor tenderar att agera 
och reagera på olika metoder. Flera av 
 strate gi  erna kan med fördel kombineras för 
att stärka varandra, medan andra snarare 
motverkar varandra. Viktigast är skillnaden 
mellan nudging (knuff-) och tankemetoden, 
som beskrivs mer utförligt nedan.

Nudging (knuffmetoden)
Traditionellt sett har man förlitat sig på att 
hållbara beteenden uppstår så länge vi ger 
människor information och ekonomiska in-
citament. Även om dessa strategier ibland 
lyckas så har det blivit allt mer tydligt att 
det inte är tillräckligt. Enligt rapporten 
MINDSCAPE –  influencing behaviour 
through public policy, som skrevs på 
uppdrag av det brittiska regerings kansliet 
år 2009, visar forskning att kunskap och 
medvetenhet endast utgör 20 procent av 
de faktorer som faktiskt påverkar vårt 
beteende. 

De flesta beteenden påverkas istället 
automatiskt och omedvetet av faktorer 

Bakgrund

Både politik och teknik förlitar sig 
på människors vilja att acceptera 

förändringar och anta nya beteenden
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”
som sociala normer, känslor och andra 
incitament. Istället för att försöka ändra 
människors åsikter, menar rapporten 
att man ska fokusera på situationen och 
miljön där människor fattar sina beslut. 
Mycket av teorin och exemplen som förk-
laras i MINDSCAPE-rapporten är hämtade 
från boken Nudge – improving decisions 
about health, wealth and happiness, som 
gavs ut 2008 av två amerikanska experter 
inom beteendeekonomi. Boken förklarar 
att det finns två huvudsakliga system som 
kännetecknar mänskligt tänkande. Å ena 
sidan har vi det reflekterande systemet, där 
vi medvetet tänker igenom våra alterna-
tiv; å andra sidan finns det automatiska 
systemet, som fungerar mer eller mindre 
instinktivt, utan något logiskt tänkande. 
I motsats till klassisk ekonomisk teori, in-
nebär detta att människor inte alltid agerar 
rationellt eller i enlighet med sitt egenin-
tresse, vilket bland annat förklarar gapet 
mellan attityder och beteenden. 

Genom att rikta in sig på de förutsätt-
ningar som formar individers  automatiska 
respons, kan man därför hjälpa människor 
att fatta beslut som är bättre för dem 
själva, samhället och miljön. Verktygen 
kallas ofta för nudges, mjuka knuffar 
eller påminnelser som leder människor i 
rätt riktning. Under de senaste åren har 

nudging som verktyg blivit populärt bland 
beslutsfattare och både privata och ideella 
organisationer som vill påverka männis-
kors beteende. I Storbritannien bildades 
år 2010 ett Behavioural Insight Team, 
eller ”nudge-unit”, som avdelningen ofta 
kallas, och vid en konferens i Köpenhamn 
i juni år 2014 lanserades European Nudge 
Network. En del av strategierna i den här 
handboken, såsom ”Grönt som standard”, 
”Fånga uppmärksamhet” och ”Använd 
sociala normer”, ger konkreta exempel på 
hur nudging kan användas för att främja 
hållbara beteenden.

Tankemetoden
Alla omfamnar inte nudging-metoderna 

med samma entusiasm. Några pekar på 
risken att regeringar kan implementera 
sådana verktyg som ett billigt och mjukt 
 alternativ till andra styrmedel. Andra bet-
onar att utmaningarna som väntar kräver 
mer radikala förändringar i människors 
attityder och värderingar, och att dessa inte 
kan uppnås utan att göra individer medvet-
na om de åtgärder som krävs. 
Boken Nudge, Nudge, Think, Think: 
 Experimenting with Ways to Change Civic 
Behaviour, förklarar ”tankemetoden”, som 
anser att det är både möjligt och nödvän-
digt att få medborgare att tänka igenom 

utmanande frågor, och att individer kan 
övervinna vissa aspekter av sin begränsade 
rationalitet när de görs medvetna om den. 
Ett sätt att göra detta är genom att aktivera 
människors värderingar. Under år 2008-2010 
gav Världsnaturfonden (WWF) i Storbritan-
nien ut en rad rapporter, i samarbete med 
forskare inom socialpsykologi, som riktade 
stark kritik mot nuvarande metoder för att 
motivera miljövänliga beteendeen. Rapport-
erna utmynnade så småningom i en hand-
bok och ett nätverk som kallas Common 
Cause, som hävdar att miljörörelsen måste 
enas och arbeta mer med att aktivera män-
niskors värderingar. Common Cause grundar 
sig bland annat på forskning av socialpsyko-
logen Shalom H Schwartz, som i början av 
90-talet genomförde en världsomspän-
nande studie med 60 000 människor om 
mänskliga värderingar. 

Schwartz lyckades identifiera en upp-
sättning värderingar som verkar vanliga 
bland alla människor. Han fann också att 
vissa värderingar är starkt relaterade till 
varandra, medan andra värderingar står i 
konflikt med varandra. Exempelvis finns det 
en motsättning mellan värderingar som 
har att göra med människors strävan efter 
personlig status, rikedom och framgång 
(självförbättring), och värderingar som rör 
andras välbefinnande, såsom jämlikhet 

och att värna om miljön (självtranscen-
dens). Flera forskare har funnit att också 
nära besläktade värderingar stärks när 
man aktiverar en uppsättning värdering-
ar samtidigt som de värderingar som är i 
motsättning försvagas. Bland annat har in-
divider som påminns om generositet, visat 
sig vara mer benägna att stödja en politik 
som gynnar miljön, än de som påminns om 
ekonomisk framgång och status. För att 
uppnå radikala beteendeförändringar, hä-
vdas det att vi måste flytta fokus bort från 
människors egenintresse, och istället försö-
ka aktivera värderingar som hänger ihop 
med hållbarhet. Att aktivera värderingar är 
dock inte det enda sättet att få människor 
att tänka. Andra exempel som presenteras 
i den här handboken handlar om att få 
människor att avge ett löfte, samarbeta i 
lag och skapa nya vanor. 

Även om en del av strategierna som 
presenteras förlitar sig på en tydlig nudg-
ing- eller tankemetod, så kan de flesta inte 
delas upp på detta sätt. Istället finns mån-
ga exempel där knuff- och tankemetoden 
kan kombineras för att stärka varandra. 
Genom att förstå teorin och skillnader 
mellan olika förhållningssätt, samt dess 
styrkor och svagheter, kan vi lättare se 
helheten och undvika oavsiktliga effekter 
av våra handlingar.

För att uppnå radikala beteende
förändringar, måste vi flytta fokus 
från människors egenintresse
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1. Grönt som standard

Varför och hur det fungerar
Forskning i beteendeekonomi har visat att 
många av de beslut som människor tar i 
vardagen fattas utan att vi gör ett aktivt val. 
En förklaring till detta är att våra hjärnor 
försöker använda mentala genvägar, för att 
på så sätt spara energi till mer krävande 
uppgifter. Detta resulterar i att vi tenderar 
att nöja oss med att välja mellan de stan-
dardiserade alternativ som vi presenteras 
för. Ett av de vanligaste exemplen är GPS:en, 
som ger oss ett alternativ på hur en kan resa 
mellan A och B. Även om det kanske finns 
andra rutter som är snabbare, tenderar de 
flesta av oss att lita på och följa instruk-
tionerna som ges av GPS:en. Omedvetet 
påverkas vi också av hur den omgivande 
miljön uppmuntrar oss att bete oss, vilket 
framgår tydligt av exemplet på nästa sida. 

Begränsningar
Strategin ”Grönt som standard” handlar 
om att få människor att agera miljövänligt, 
mer eller mindre omedvetet. Större be-

teendeförändringar, såsom att uppmuntra 
människor att använda kollektivtrafik eller 
cykla istället för att köra bil, är svårt att 
göra till ett standardval. Eftersom strategin 
handlar om omedvetna handlingar är det 
osannolikt att förändringarna kommer 
att ha någon positiv påverkan på andra 
beteenden.

Tips på användningsområden 
Det finns många sätt för organisationer, 
kommuner och företag att se till att mil-
jövänliga val främjas och uppmuntras som 
ett standardalternativ. Två enkla exempel 
är att lyfta vegetarisk mat genom att göra 
det till standard vid ett evenemang eller i 
en restaurang, samt se till att skrivare på 
kontoret automatiskt programmeras att 
skriva ut dubbelsidigt. Standardstrategier 
kan också ha stor inverkan när människor 
ställs inför olika val. Forskning från Tyskland 
visar att främjandet av miljövänlig energi 
som standardalternativ kan få fler att välja 
miljösmart även när grön el är dyrare. 

Bakgrund
En kock på ett av Nordic 
Choice-hotellen i Sverige 
var bekymrad över mäng-
den matavfall från gäster 
som tagit mer mat än 
de orkade äta upp. Han 
provade därför att an-
vända mindre tallrikar, 
och upptäckte snart att 
matavfallet minskade 
med hälften. Exemplet 
inspirerade den nygrun-
dade norska stiftelsen, 
GreeNudge, grundad av 
Dr Gunhild Stordalen, 
att genomföra en mer 
omfattande studie bland 
hotellen för att se vilken 
effekt en minskning av 
tallriksstorleken kunde ha 
på mängden matavfall.

Metod
Forskningsprojektet 
genomfördes i samarbete 
med den norska klimat-
forskningsbyrån CICERO. 
Initialt valdes 90 hotell ut 
och delades in i tre olika 
grupper, där en grupp fick 
mindre tallrikar (21 cm 
i diameter jämfört med 
24 cm), en andra grupp fick 
information om matavfall 
placerad intill buffén, och 
en tredje grupp fungerade 
som kontrollgrupp. Under 

studiens första månad 
rapporterade alla deltagan-
de hotell sin dagliga mängd 
matavfall. Därefter infördes 
experimentet med mindre 
tallrikar kombinerat med 
informationsskyltar under 
en period på 1,5 månad. 
Utav de deltagande hotel-
len levererade 51 hotell 
data som kunde användas 
i den slutliga  analysen; 
7  hotell hade infört mindre 
tallrikar, 6 hotell hade 
placerat information 
om matavfall vid buffén, 
och resterande 38 hotell 
fungerade som kontroll-
grupp.

Resultat
Resultatet visade att 
de  hotell som hade fått 
mindre tallrikar även hade 
minskat sitt matavfall med 
19,5 % under experimentet, 
vilket visade sig vara en 
statistiskt signifikant 
förändring. Jämfört med 
kontrollgruppen, där ingen 
förändring hade gjorts, 
motsvarade minsknin-
gen 15 procent. Studien 
visade också att mängden 
matavfall generellt sett 
var mindre på de hotell 
i kontroll gruppen, som i 

början av experimentet 
hade mindre tallrikar än de 
andra, vilket gav ytterlig-
are stöd till resultaten och 
deras långvariga effekt. Det 
beräknades att om man 
införde mindre tallrikar på 
alla 170 hotell, skulle Nordic 
Choice Hotels kunna spara 
upp till 613 ton matavfall, 
motsvarande 1 166 ton CO². 
Det bör noteras att de 
hotell som enbart an-
vände informations skyltar 
minskade sitt matavfall 
med 20 procent under 
 experimentet, men varia-
tionerna mellan hotellen 
var större och effekten 
tycktes avta mot slutet av 
experimentet.

LÄS MER

Minska matavfallet med mindre tallrikar

GreeNudge tallriksstorlek-
sexperimentet

Artikel om potentialen för 
grön standard av Cass R 
Sustein, medförfattare av 
Nudge-boken

Grön el som standard-
alternativ i Tyskland

 SYFTE Att möjliggöra beteendeförändringar genom att göra hållbara 
val enkla och försvåra för ohållbara val. 

Exempel
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http://www.greenudge.no/studier/krympet-tallerkenene-kastet-20-mindre
http://www.greenudge.no/studier/krympet-tallerkenene-kastet-20-mindre
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm%3Fabstract_id%3D2245657
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm%3Fabstract_id%3D2245657
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm%3Fabstract_id%3D2245657
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm%3Fabstract_id%3D2245657
http://www.greenudge.no/uploads/pichert_katsikopoulos.pdf
http://www.greenudge.no/uploads/pichert_katsikopoulos.pdf
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Varför och hur det fungerar
Effekten av sociala och kulturella normer på 
människors beteende är väl undersökt och 
dokumenterad. Människans förmåga till sa-
marbete och att anpassa sig till en grupp av 
jägare och samlare var tidigt livsavgörande 
för vår överlevnad. Även i dagens individu-
aliserade samhälle är socialt utanförskap 
ett verkligt hot mot människors hälsa. Att 
bete sig annorlunda än människor i vår 
närhet kan leda till ett sådant utanförskap. 
När det kommer till hållbarhet tenderar vi 
att underskatta i vilken utsträckning andra 
människor återvinner, sparar energi och 
så vidare. Därför kan det ha stor effekt att 
helt enkelt informera om hur många andra 
som faktiskt redan utför det önskvärda 
beteendet. I exemplet som följer framgår 
det tydligt att vi påverkas i högre grad av 
människor som vi identifierar oss med och 
kan relatera till.

Begränsningar
Effekterna av sociala normer uppmuntrar 
inte enbart till hållbara beteenden. Om 
de flesta individer i den grupp som vi vill 
påverka utövar ett oönskat beteende, kan 

information om problemet istället förstär-
ka det oönskade beteendet. En amerikansk 
studie har visat att information till hushåll 
om deras grannars energiförbrukning, kan 
leda till att de med lägre än genomsnittlig 
förbrukning faktiskt ökar sin förbrukning 
och därmed matchar majoriteten istället 
för det önskvärda beteendet (mer informa-
tion om denna studie finns på sidan 15).

Tips på användningsområden 
Att använda sociala normer som strategi 
fungerar i situationer där de flesta männis-
kor redan utövar det önskvärda beteendet. 
”Sociala normkampanjer” har framgångs-
rikt använts för att motivera människor 
att återvinna och uppmuntra till lägre 
energiförbrukning. Sådana kampanjer kan 
vara särskilt framgångsrika när en jobbar 
med mindre grupper där individerna redan 
känner en stark samhörighet med varan-
dra. Att vara medveten om effekten av so-
ciala normer är också viktigt för att kunna 
undvika att stärka oönskade beteenden i 
samhället. Kom ihåg, att testa och utvärde-
ra en insats är alltid en grundläggande 
förutsättning för att vara säker på att 

2. Aktivera normer

Använd sociala normer för att öka 
 miljömedvetenheten bland hotellgäster
Bakgrund
Det är vanligt bland hotell i 
hela världen att uppmuntra 
gästerna att återanvända 
sina handdukar under sin 
vistelse. Robert Cialdini, 
amerikansk professor 
i psyko logi, och hans 
forskningskolleger, fann 
bevis för att 75 procent av 
gästerna på de hotell som 
hade skyltar om hand-
duksåteranvändning i USA, 
faktiskt återanvände sina 
handdukar minst en gång 
under sin vistelse. De ville 
därför testa ifall de, genom 
att informera om andras 
beteenden, kunde motivera 
ännu fler människor att 
göra detsamma.

Metod
Cialdini och hans team val-
de ut ett medelstort hotell i 
mellanprisklassen i sydväs-
tra USA och genomförde där 
två experiment. I det första 
experimentet jämförde de 
effekten av två skyltar med 
olika budskap. Den första 
skylten hade ett traditio-
nellt budskap som beto-
nade vikten av att ta mil-
jöansvar. Den andra skylten 
informerade kunderna om 

att majoriteten av hotellets 
gäster faktiskt återanvände 
sina handdukar vid något 
tillfälle under sin vistelse. 
Experimentet genomfördes 
under 80 dagar och samlade 
data från 1 058 tillfällen av 
potentiell handduksåteran-
vändning i totalt 190 rum. 
I det andra experimentet 
lade forskningsteamet till 
tre skyltar för att testa 
betydelsen av gruppiden-
tifiering. En fokuserade 
på gäster som bodde i 
samma rum, en annan 
använde  ordet medborgare 
istället för hotellgäster, 
och den tredje betonade 
könsidentiteten. Det här 
experimentet genomfördes 
under 53 dagar och samlade 
data från 1 595 tillfällen 
av potentiell handduks-
återanvändning. Hotellets 
personal informerades och 
tränades noggrant i hur de 
skulle samla in data under 
båda experimenten.

Resultat
Det första experimentet 
visade att information om 
andras miljövänliga beteen-
de gav betydligt högre 
handduksåteranvändning. 

Medan endast 35 procent av 
gästerna som exponerats 
för informationsskylten 
återanvände sin handduk, 
var andelen som gjorde 
detsamma 44 procent bland 
de som exponerats för det 
normbaserade budskapet. 
Experiment nummer två 
visade dessutom att bland 
de som fick information om 
att gästen som tidigare bott 
i samma hotellrum som de 
själva valt att återanvända 
sin handduk, ökade andelen 
till 49 %. De andra norm-
relaterade meddelandena 
ökade alla återanvändnin-
gen i samma utsträckning 
som när man informerat 
om hotellgästers beteende i 
allmänhet.

LÄS MER

Studie av handduksåter-
användningen på hotell

Artikel av Robert Cialdini 
om hur aktivering av 
sociala normer kan slå 
tillbaka

Exempel

 SYFTE Att uppmuntra hållbara beteenden genom att informera 
 människor om andras handlingar.
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Varför och hur det fungerar
I dagens samhälle bombarderas vi med 
budskap som försöker påverka oss på olika 
sätt. För att hantera överflödet tenderar vi 
att omedvetet filtrera bort viss information 
och välja ut det som är relevant för oss. 
Vanligtvis dras vi till budskap som är enkla 
att förstå, som stämmer överens med våra 
befintliga värderingar och övertygelser och 
som presenteras för oss på ett attraktivt 
sätt. Dessutom är vi betydligt mer benägna 
att reagera på ett budskap när det fram-
förs vid rätt tillfälle. Exemplet med gröna 
fotspår, visar på kraften i att använda ett 
enkelt och visuellt budskap för att påminna 
om att slänga skräpet i soptunnorna.

Begränsningar
Att dra uppmärksamhet till hållbara be-
teenden har sina begränsningar, inte minst 
på grund av den starka konkurrensen från 
kommersiella aktörer. Eftersom männi-
skor tenderar att undvika budskap som 
 utmanar deras nuvarande övertygelser, 
finns det dessutom en gräns för vad som 

kan uppnås, oavsett hur tydlig en försöker 
vara, eller hur attraktivt budskapet är.

Tips på användningsområden
Experimentet med gröna fotspår är ganska 
enkelt att upprepa i andra städer och sam-
hällen. Samma princip kan användas för att 
påminna människor om andra gröna 
val, såsom att vägleda människor till 
ekologiska produkter i en mataffär, eller att 
uppmuntra till vegetariska alternativ på 
en meny. Strategin är troligen mer effektiv 
i situationer där attityden gentemot det 
önskade beteendet från början är posi-
tivt eftersom den då kan fungera som en 
påminnelse om den sociala normen. Ett 
annat område med stor potential är att 
utveckla och använda smart design som 
påminner människor om deras energi-
förbrukning. Svenska The Interactive 
Institute har utvecklat flera konkreta ex-
empel på produkter som visualiserar ener-
gianvändning, bland annat den prisbelönta 
Flower Lamp och den energimedvetna 
klockan Energy AWARE Clock.

3. Uppmärksamma
Led skräpet till papperskorgen 
genom gröna fotspår

Bakgrund
Danmarks huvudstad, 
Köpenhamn, anses 
vara en av de renaste i 
världen. Trots detta har 
staden länge haft prob-
lem med nedskräpning. 
Undersökningar visar att 
en tredjedel av danskar-
na ibland slänger skräp 
på  gator och i parker. Den 
 danske beteendeforskaren 
Pelle Hansen och hans stu-
denter på Roskilde universi-
tet, ville testa huruvida en 
liten och enkel påminnelse, 
som gavs vid rätt tillfälle, 
kunde få folk att skräpa ner 
mindre. 

Metod
Pelle och hans team fick 
idén att måla gröna fotspår 
på marken, som ett sätt att 
leda folk fram till soptun-
norna. Teamet inledde 
experimentet genom att 
dela ut gratis godis, inslaget 
i papper, till fotgängare på 

gatan. Studenterna räknade 
sedan antalet godispap-
per som hamnade på 
marken, i soptunnan och i 
cykelkorgar. Experimentet 
upprepades sedan en andra 
gång efter att man målat 
fotstegen på marken.

Resultat
Experimentet visade att 
mängden skräp som ham-
nade på gatan minskade 
med så mycket som 
46 procent efter att man 
hade målat gröna fotsteg på 
marken fram till soptunnan. 
På grund av det goda re-
sultatet beslutade Köpen-
hamns kommun att införa 
exemplet i praktiken som 
en del av programmet ”Ren 
kärlek för Köpenhamn”. En 
anledning till att experi-
mentet var så framgångs-
rikt är förmodligen på 
grund av den redan från 
början positiva inställnin-
gen bland invånarna till att 

hålla gatorna rena. De gröna 
fotspåren i Köpenhamn har 
även inspirerat den engel-
ska staden Sutton-in-Ash-
field att testa metoden på 
tre olika platser i staden, 
bland annat i en offentlig 
park.

LÄS MER

Green Footprints- 
experimentet 

Interactive Institute, 
Energy Design studio

 SYFTE Att använda nya smarta sätt att fånga människors uppmärksamhet 
och påminna dem om önskvärda beteenden.

Exempel
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Varför och hur det fungerar
Två saker som hindrar människor från att 
anamma en mer hållbar livsstil, är att de 
sällan känner att de får något tillbaka, och 
att det är oerhört svårt att se förbättringar 
i miljön som beror på en individs enskilda 
handlingar. Båda dessa hinder handlar om 
bristen på feedback. Att få feedback kan 
alltså vara avgörande för att få människor 
att känna sig motiverade att ta till sig ett 
nytt beteende. Som en jämförelse så ser 
vi ganska snabbt resultat om vi ändrar vår 
kost och börjar motionera. Exemplet nedan 
visar hur något så enkelt som en smiley 
kan motivera människor att agera mer 
miljövänligt.

Begränsningar
I vilken utsträckning människor upplever 
positiv feedback hänger starkt ihop med 
sociala normer. Om det i samhället är 
norm att köra bil, kan ett försök att ändra 
detta beteende genom att ge människor 
 feedback, motverkas genom förlust av 

 social status och uppskattning från sam-
hället och familjemedlemmar.

Tips på användningsområden 
Det faktum att något så enkelt som en 
 smiley kan fungera som stark motivation 
för människor att upprätthålla ett miljö-
vänligt beteende, öppnar upp för många 
enkla och relativt billiga aktiviteter som 
kan genomföras, både i liten och stor skala, 
och i många olika sammanhang. Dess-
utom handlar feedback inte bara belöning. 
Den kan också bestå av information som 
hjälper människor att förstå effekten av 
deras enskilda och kollektiva val. One 
Tonne Life-projektet som genomfördes i 
Sverige under 2012, är ett konkret exempel 
på hur man kan ge sådan återkoppling till 
en enskild familj. Projektet har inspirerat 
ett kommunalt fastighetsbolag i Uppsala 
att utveckla ett storskaligt projekt, Klimat-
smart, tillsammans med en av Sveriges 
största livsmedelsbutiker.

4. Ge feedback

Uppmuntra till låg energiförbrukning 
med ett leende

Bakgrund
Den amerikanske psykol-
ogen Robert Cialdini och 
hans kollegor har genom-
fört en rad studier om 
 effekten av sociala normer. 
En av dem handlade om 
att att testa ifall männi-
skors energiförbrukning 
kunde påverkas av att få 
information om grannarnas 
förbrukning. Experimenten 
visade att när människor 
får detaljerad informa-
tion om hur de presterar 
jämfört med sina grannar, 
tendererar de att anpassa 
sitt beteende, även om de 
redan har den lägsta ener-
giförbrukningen.  Cialdini 
och hans team ville se 
om denna negativa effekt 
kunde elimineras genom 
att ge människor positiv 
feedback.

Metod
År 2005 följde man un-
der fyra veckor flera 
hundra hushåll i staden 
San Marcos i USA. Under 
 tidsperioden placerades 
två olika dörrhängare på 
hushållens ytterdörrar med 
en veckas mellanrum. På 
alla skyltar visades infor-
mation om hur mycket 
energi, i kWh/dag, hushål-
let hade förbrukat veckan 

innan, information om den 
genomsnittliga energiför-
brukningen i grannskapet 
under samma period, samt 
några förslag på hur man 
kunde minska sin energi-
förbrukning. I det första 
försöket fick alla hushåll 
likadana dörr hängare. I 
det andra försöket delades 
hushållen in i fyra grupper. 
Hälften av hushållen vars 
energiförbrukning var lägre 
än genomsnittet, fick en 
dörrhängare med en glad 
smiley. På samma sätt fick 
hälften av de med den hög-
sta energiförbrukningen en 
ledsen smiley på sin andra 
dörrhängare.

Resultat
Tre veckor efter att man fått 
den andra dörrhängaren, 
hade hushållen med den 
lägsta energiförbruknin-
gen, som inte försågs med 
ett glatt ansikte, ökat sin 
energiförbrukning med 10 
procent. Bland de som fick 
den enkla feedbacken var 
ökningen bara 1 procent. 
Dessutom visade det sig 
att de hushåll med högst 
energiförbrukning, som 
fick en ledsen smiley på sin 
dörrhängare, minskade sin 
energiförbruk ning mer än 
de som inte fick denna neg-

ativa typ av feedback. Un-
der år 2008 började staden 
Sacramento i USA att skicka 
ut månatliga elrapporter 
till 35 000 slumpmässigt 
utvalda hushållskunder, 
innehållande jämförelser 
med liknande hushåll, samt 
positiv feedback i form av 
ett eller två glada ansik-
ten till de som presterade 
bättre än genomsnittet. 
Sex månader efter upp-
start visade det sig att 
 målgruppen hade minskat 
sin elförbrukning med 
2 procent mer än kontroll-
gruppen (60 000 kunder). 
Som ett resultat av den här 
studien bildades företaget 
Opower. Deras idé är att 
samarbeta med energibolag 
för att regelbundet ge alla 
kunder liknande feedback 
tillsammans med energi-
räkningen.

LÄS MER

Hushållsenergi- 
experimentet

Opower: Amerikanskt 
 företag ger energifeedback

One Tonne Life-projektet 

Exempel

 SYFTE Att utforska nya och kreativa sätt att belöna människor och 
visa dem varför deras handlingar spelar roll.
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Varför och hur det fungerar
Att använda incitament av olika slag är ett 
av de vanligaste sätten att försöka förän-
dra människors beteende. Forskning visar 
dock att i vilken utsträckning incitament 
fungerar, varierar stort beroende på ett 
flertal faktorer, såsom tid, omfattning och 
timing. Det har bland annat visat sig att 
människan framförallt vill undvika förlust, 
och att det därför kan ha större effekt att 
betona den ekonomiska förlusten som 
kommer om man inte vidtar åtgärder, 
snarare än att betona vinsterna. Exemplet 
med Food Dudes programmet visar hur 
man kan jobba med tidiga belöningar som 
gradvis fasas ut. 

Begränsningar
Ekonomiska incitament kan vara ett 
 mycket kostsamt sätt att förändra män-
niskors beteende, särskilt om de inte ger 

ett posi tivt resultat i det långa loppet. 
Dessutom är det sannolikt att människor 
som ges ett ekonomiskt incitament för 
att ändra ett beteende kommer att kräva 
liknande incitament för att göra andra 
förändringar i sina liv.

Tips på användningsområden
Incitament kan vara ett effektivt sätt att 
få människor att testa nya vanor som i sig, 
efter ett tag, kan bli belönande att fortsätta 
med. I Göteborg infördes i april år 2014 ett 
nytt projekt, kallat Testcyklisterna, där 35 
individer fick en gratis cykel, anpassad efter 
deras individuella behov. I gengäld lovade 
de att låta bilen stå och ta cykeln istället, 
åtminstone tre gånger per vecka under sju 
månader. I Storbritannien har regeringen 
infört ett ”cykla till jobbet”-system för 
anställda, där de erbjuds skattefria cyklar. 
bikes.

5. Smarta incitament

Motivera barn att äta frukt och 
grönsaker med hjälp av tidiga belöningar

Bakgrund
Storbritannien har ett 
av de lägsta frukt- och 
grönsaksintagen i Europa. 
År 1992 inrättades en ny 
forskningsenhet, Bangor 
Food and Activity Research 
Unit (BFARU), på School 
of Psycho logy i Wales, 
med syftet att undersöka 
de psykologiska faktorer 
som påverkar barns val av 
livsmedel, och hur man kan 
uppmuntra dem att äta 
mer frukt och grönsaker. Tre 
viktiga insikter som hämta-
des från forskningen var att 
barn motiveras av beröm, 
erkännande och belöning, 
att positiva förebilder har 
ett starkt inflytande på 
barn, och att upprepade 
gånger testa nya saker 
kan ändra barnets inlärda 
uppfattningar om vilka livs-
medel som hen tycker om.

Metod
Baserat på akademisk 
forskning utvecklades ett 
småskaligt test med tre 
grupper av barn mellan  
2 och 6 år i norra Wales. 
I testet ingick en DVD-
film där barnen fick möta 

tecknade förebilder som 
njuter av ett brett utbud av 
frukt och grönsaker. Små 
belöningar, såsom klister-
märken och pennor, gavs 
sedan till barnen för att 
uppmuntra dem att testa 
nya livsmedel. Efter piloten 
utvecklade BFARU ett 
paket för grundskolan, som 
riktade sig till barn mellan 
4 och 11 år, samt till lärare, 
föräldrar, vårdnadshavare 
och släktingar. En viktig 
aspekt var att gradvis fasa 
ut de tidiga belöningarna 
och ersätta dem med den 
mer långvariga belönin-
gen av att kunna njuta av 
smaken av den nya maten. 
Programmet testades i 
två grundskolor under en 
tvåårsperiod med start år 
2005, och utökades sedan 
till att omfatta 150 skolor 
över en treårsperiod.

Resultat
Det första testet visade att 
barnens konsumtion av de 
utvalda frukterna steg från 
4 till 100 procent medan 
grönsakskonsumtionen 
ökade från 1 till 83 procent. 
Effekten förblev fortsatt 

stark även sex månader 
senare. År 2007 gjorde den 
irländska regeringen pro-
grammet tillgängligt för alla 
grundskolor på Irland, och 
år 2009 startade man upp 
programmet även i England. 
Två och ett halvt år efter 
att programmet infördes på 
Irland, visade en analys att 
barns frukt- och grönsaks-
konsumtion i hemmet hade 
ökat med 24 procent.

LÄS MER

Utvärdering av Food 
Dudes-programmet 

Testcyklisterna 
—  cykelprojekt i Göteborg

Cyclescheme UK

Exempel

 SYFTE Att förstå varför och när incitament kan vara ett effektivt sätt 
att få människor att börja agera miljövänligt.
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Varför och hur det fungerar
All medveten beteendeförändring  börjar 
med ett åtagande av något slag. Det finns 
en hel del forskning som visar att männis-
kor är mer benägna att faktiskt genomföra 
en förändring i sitt liv, om detta åtagande 
görs formellt och/eller offentligt. Orsaken 
är starkt relaterad till den makt sociala 
normer har. Att bryta ett löfte kan ha 
negativ inverkan på andras bild av oss. 
Att sätta upp mål för sig själv kan även på 
individnivå vara ett effektivt sätt att bli 
mer motiverad, eftersom måluppfyllelse 
är något som får oss att må bra. Durham 
Water-exemplet från Kanada visar hur man 
kan driva fram en beteendeförändring 
 genom att få människor att lova något. 

Begränsningar
Den största begränsningen med den här 
strategin är att få människor att ge ett löfte 
från första början. För att uppnå detta krävs 
en kombination av andra strategier, såsom 
att locka till intresse eller använda någon 

form av incitament. En sådan kombination 
av strategier gör det svårt att utvärdera den 
faktiska effekten av själva löftet. Att man i 
Durham Water- exemplet knackade dörr med 
utbildade medarbetare kan ha varit viktig-
are än själva löftet som undertecknades.  

Tips på användningsområden 
Publika åtaganden och löften kan använ-
das som en tilläggsstrategi till aktiviteter 
som strävar efter en specifik beteen-
deförändring. Med dagens moderna teknik, 
såsom Facebook, är det också mycket 
enklare att få människor att engagera 
sig i specifika kampanjer och därmed 
indirekt påverka många fler. År 2011 drog 
Naturskyddsföreningen igång kampanjen 
Anti Scampi, som riktade sig till individer, 
livsmedelsbutiker och sushirestauranger, 
för att få dem att lova att sluta äta, sälja 
och servera jätteräkor. Kampanjen blev en 
stor framgång och resulterade i att alla de 
största livsmedelsbutikerna i Sverige tog 
bort jätteräkorna från sina hyllor. 

6. Be om ett löfte

Ett löfte om att minska
vattenförbrukningen hemma  

Bakgrund
År 1995 insåg Durham i 
Kanada att den växande be-
folkningen och människors 
vattenvanor utgjorde ett 
hot mot vattenförsörjnin-
gen. I synnerhet hade man 
problem på torra sommard-
agar, då  människor vattna-
de sina gräsmattor. Efter-
som ingen teknisk lösning 
fanns tillgänglig för att öka 
försörjningen, insåg man 
att den enda lösningen 
var att försöka övertyga de 
boende om att minska sin 
vattenförbrukning genom 
att vattna sina gräsmattor 
mer sällan. 

Metod
År 1997 genomförde 
Durham ett försök med 200 
hushåll i staden Ajax, i syfte 
att jämföra olika metoder 
att nå ut. Experimentet 
visade att det mest effek-
tiva sättet var att anställa 
utbildade studenter med 
god kommunikationsförmå-
ga och låta dem göra hem-
besök. År 1998 utökades 
programmet till att omfatta 

900 hushåll i sex samhällen 
med hjälp av sex  utbildade 
studentmedarbetare. 
Den här gången ombads 
studenterna att inte bara 
ge information och råd, 
utan att också övertyga 
villaägarna att underteckna 
ett skriftligt löfte om att 
vattna sin gräsmatta max 
en tum i veckan. Under 
åren som följde utvecklades 
programmet ännu mer, med 
fler verktyg och fler hushåll. 
Löftesblanketten har 
använts upprepade gånger 
som en del av strategin.

Resultat
Resultatet av det första 
experimentet visade att de 
upprepade hembesöken av 
utbildade studentmedar-
betare, minskade bevat-
tningen med 26 procent 
jämfört med kontrollgrup-
pen. Under år 1998, när 
löftesblanketten användes, 
fick studenterna 88 procent 
av hushållen att under-
teckna löftet, och lyckades 
replikera den 26-procentiga 
minskningen i vattenför-

brukning, trots att man 
täckte ett större område. 
År 2000 hade studenterna 
utvecklat sina strategier 
ytterligare, bland annat 
genom att undvika en 
tvingande eller uppläxande 
ansats vid försöken att få 
människor att underteck-
na löftet. Man lyckades då 
minska vattenförbruknin-
gen med 32 procent. 

LÄS MER

Vatteneffektiva Durham

Anti Scampi-kampanjen

Exempel

 SYFTE Att hitta sätt som uppmuntrar människor att avge ett löfte 
om att förändra sitt beteende. 
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Hur och varför det fungerar
Som förklaras i strategin Grönt som 
 sta n dard, fattas de flesta av människans 
beslut omedvetet. Till stor del beror detta 
på de invanda beteenden som vi utvecklar i 
våra liv för att spara tid och energi. Om man 
tittar närmare på vad som faktiskt utgör en 
vana, visar det sig oftast att den består av 
flera mindre beslut. Att man börjar cykla till 
jobbet istället för att köra bil, kan exem-
pelvis bero på att man ändrat andra vanor, 
såsom när man köper mat eller vilka kläder 
man tar på sig på morgonen. Att hjälpa 
människor förstå vilka vanor de faktiskt har 
och hur de relaterar till  varandra, har visat 
sig vara en effektiv strategi för att omsätta 
goda avsikter till faktiska resultat. I följande 
exempel används en teknik som kallas im-
plementeringsavsikter, en form av medveten 
planering, som kan användas för att hjälpa 
människor uppnå sina mål.

Begränsningar
Strategin är begränsad till förändringar 
som människor redan är motiverade att 

  genomföra men som de av någon  anledning 
har svårt att lyckas med. 

Tips på användningsområden
Det finns flera exempel på framgångs rika 
projekt med fokus på att ändra vanor, 
 särskilt inom transportsektorn. Ett av de 
mest citerade är TravelSmart, ett projekt 
som antogs av den australiensiska regering-
en för att få fler människor att använda 
kollektivtrafiken. Nyckeln till framgång har 
varit att utveckla individuella resplaner.
Den brittiska välgörenhetsorganisationen 
Sustrans, har antagit en liknande strate-
gi för att minska bilanvändningen i hela 
landet. En allmän rekommendation är att 
rikta sig till människor vid tillfällen när 
de redan håller på att göra  förändringar 
i sina liv. Att erbjuda några månaders 
gratis kollektivtrafik till nyinflyttade i en 
stad är ett konkret exempel på hur man 
kan  kombinera den här strategin med ett 
attraktivt incitament. Ett annat exempel 
är Food Dudes-programmet som beskrivits 
tidigare.

7. Skapa nya vanor

Uppmuntra återvinning på jobbet 
med hjälp av medveten planering

Bakgrund
Ett telekombolag i Holland 
hade som mål att öka 
återvinningen av gammalt 
papper och plastmuggar 
på sina kontor. Bolaget 
hade redan installerat 
återvinningskärl på varje 
avdelning, och ett team 
informerade och instru-
erade medarbetarna vid 
upprepade tillfällen om 
kärlen, och betonade 
vikten av att använda dem. 
Trots detta, minskade inte 
mängden papper eller 
plastmuggar som hamnade 
i de egna papperskorgarna. 
Två forskare i social- och 
orga nisationspsykologi fick 
upp draget att genomföra 
ett fältexperiment för att 
testa hypotesen att med-
veten planering, även kallad 
implementeringsavsikt, är 
en effektiv strategi för att 
ändra människors vanor.

Metod
Experimentet involverade 
109 medarbetare på 
sex olika avdelningar 
inom bolaget, med mer 
eller mindre likvärdiga 
arbets förhållanden. Efter 
fem dagars mätning av 

personal ens återvinnings-
beteende, blev bolagets 
avdelningar slumpmässigt 
tilldelade olika förhålland-
en: två grupper fungerade 
som kontrollgrupper och 
två andra fick personli-
ga återvinningskärl för 
gammalt papper, som 
tydligt placerades nära 
varje deltagares skrivbord. 
De två sista grupperna fick 
instruktioner om att skriva 
en så kallad implementer-
ingsavsiktsplan. Deltagarna 
i dessa grupper uppma-
nades att planera när, var 
och hur de skulle återvinna 
sina gamla papper och 
använda muggar. I en av 
grupperna fick alla även en 
personligt återvinnings-
kärl för papper nära sitt 
skrivbord dagen efter att 
de gjort färdigt sin plan. 
Återvinningsbeteendet 
mättes genom att räk-
na mängden papper och 
muggar i varje deltagares 
papperskorg i slutet av ar-
betsdagen, under en period 
på 10 dagar. För att testa 
den långsiktiga effekten, 
mättes beteendet även två 
månader efter att experi-
mentet hade genomförts.

Resultat
Experimentet visade att 
mängden papper och 
plast muggar som hamna-
de i den vanliga papper-
skorgen minskade med 
75-80 procent när man bad 
människor planera hur, när 
och var de skulle återvinna. 
Beteendeförändringen var 
också stabil över tid. Det 
personliga återvinnings-
kärlet ökade också åter-
vinningen men det fanns 
ingen betydande skillnad 
mellan de som både fick 
ett kärl och var tvungna 
att planera, och de som 
bara planerade. Effekten 
av medveten planering 
fungerar därmed lika bra 
på egen hand.

LÄS MER

Återvinningsexperimentet 
på telekomkontoret

TravelSmart Australien

Individanpassad rese-
planering av Sustrans.

 SYFTE Att hjälpa människor till att ändra sina vanor genom att bryta ner dem i 
 mindre delar och planera hur, när och var man ska genomföra förändringarna.

Exempel
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8. Bilda lag 

Varför och hur det fungerar
I denna strategi samverkar flera av de 
strategier som nämnts i den här hand-
boken. Att uppmuntra individer att jobba 
tillsammans mot ett gemensamt mål är ett 
exempel på hur man kan använda sig av 
sociala normer för att stimulera beteende-
förändringar. Det är också enklare att se 
resultatet av kollektiva handlingar och att 
få feedback som del av en grupp. Dessutom 
bygger grupparbete på att människor gör 
ett åtagande, och de sociala aspekterna 
kan fungera som ett incitament för att få 
folk involverade. EnergyNeighbourhoods 
är ett bra exempel på ett stort projekt som 
har lyckats få uppmärksamhet i media och 
i de samhällen där man jobbat med att 
bilda lag.

Begränsningar
För att kunna involvera någon i en grupp-
aktivitet krävs i allmänhet ett stort 
intresse och en vilja att göra förändringar. 

Det är dessutom tidskrävande och tenderar 
att utesluta människor som inte tycker om 
att arbeta i grupp samt de som inte talar 
språket.

Tips på användningsområden
Det finns många exempel där  teambildning 
kan vara en nyckelfaktor för en hållbar 
beteendeförändring. I Sverige har flera 
kommuner jobbat med pilothushåll som 
fått utmaningar inom grön livsstil samt 
expertinformation. One Tonne Life är 
ett framgångsrikt projekt där en familj 
arbetade för att minska sin klimatpåverkan 
med hjälp av smart teknik och coacher. 
Ett annat storskaligt projekt med fokus 
på  lagmotivation, är det internationella 
EcoTeams- projektet, som drivs av organi-
sationen Global Action Plan for the Earth 
(GAP) sedan tidigt 90-tal. I projektet bildar 
 grannar lag, arbetar tillsammans och 
coachar varandra med hjälp av en arbets-
bok med konkreta aktiviteter.

Bakgrund
År 2003 initierade 
 regeringen i Flanders, en 
region i Belgien, projektet 
Klimaat wijken, i vilket 
medborgare ombads att 
bilda lag och delta i en 
utmaning för att minska 
energiförbruk ningen i 
sina hushåll. De positiva 
 resultaten ledde till att 
 projektet, år 2007, fick 
finansiering av EU och 
utökades till nio länder. 
Sedan dess har ytterligare 
två utmaningar genom-
förts, mellan december 2011 
och mars 2012,  respektive 
 december 2012 och mars 
2013. Utmaningarna 
involverade sammanlagt 
22 420 individer från 16 
länder över hela Europa.

Metod
Utmaningen gick ut på att 
bilda lag på 5–12 hushåll, 
som var beredda att utma-
na sig själva för att minska 
sin energiförbrukning och 
tävla mot andra lag. Varje 
lag valde en energiledare 
som fick särskild utbild-
ning för att samordna 
och stödja laget. Varje 
deltagan de land hade minst 
en partner organisation 

som drev de nationella/
regionala tä vlingarna, och 
gav deltagarna material, 
specifika utmaningar och 
anordnade regelbundna 
evenemang. I slutet av 
projektet valde varje land 
ut en vinnare som fick delta 
i en prisceremoni i Bryssel. 
Ett nätbaserat kalkyler-
ingsverktyg togs fram, för 
att hjälpa deltagarna att 
visualisera sin aktuella 
energiförbrukning och hur 
den förändrades, vilket 
har varit en huvudfaktor i 
utvärderingen.

Resultat
De två sista utmaningarna 
genererade i snitt en 
energibesparing i hushåll-
en på 10 procent. Det totalt 
sett vinnande laget i de 
två sista utmaningarna 
var ett lag från Grekland, 
som lyckades minska sin 
förbrukning med så mycket 
som 65 procent. På natio-
nell nivå, varierade minsk-
ningarna mellan 3 och 27 
procent. Intressant att 
notera är att alla minsk-
ningar gjordes genom enkla 
förändringar i människors 
vanor, såsom att stänga av 
produkter från vänteläge, 

minska användningen av 
torktumlaren och släcka 
lampor som inte användes. 
Utvärderingen av projektet 
har visat att den socia-
la aspekten av att jobba 
tillsammans som en grupp, 
och energiledarens engage-
mang, har varit nyckel-
faktorer för framgång. En 
annan viktig framgångsfak-
tor var att deltagarna fick 
relevanta energispartips. 
Detta var särskilt tydligt 
i Grekland där mängden 
 information som gavs 
under projektet korrelerade 
starkt med hur mycket 
energi som sparades.

LÄS MER

Arbeta i lag för att minska energiförbrukningen

Rapport av Energy  
Neigbourhoods -
utmaningen

Global Action Plan 
Ecoteams (UK)

One Tonne Life-projektet 

Exempel

 SYFTE Att motivera människor att ändra beteende genom att arbeta 
tillsammans mot ett gemensamt mål. 
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9. Var generös

Varför och hur det fungerar
Människor i allmänhet har en stark önskan 
om rättvisa. Hjärnforskare har funnit att 
exponering för orättvist beteende orsakar 
en reaktion i de mest primitiva delarna 
av den mänskliga hjärnan. Om vi får en 
 present av någon, eller blir bjudna på mid-
dag, känner de flesta en skyldighet att på 
något sätt återgälda handlingen. På restau-
ranger är det vanligt att man ger kunderna 
något extra i slutet av måltiden, då detta 
ökar mängden dricks. Likaså anses det vara 
ett effektivt marknadsföringsverktyg att ge 
potentiella kunder gratisprover. I experi-
mentet från Storbritannien på nästa sida 
framgår det att viljan att donera pengar till 
välgörenhet faktiskt ökar om man dessu-
tom får lite godis. 

Begränsningar
Strategin är begränsad till situationer som 

syftar till att uppmuntra  omedelbara beslut 
och handlingar som inte kräver  ytterligare 
åtgärder. Det är därför  osannolikt att den 
har någon långsiktig  effekt på  beteende. 
För att ge maximal effekt bör den kombi-
ner as med andra strategier, såsom att 
uttnyttja sociala normer. 

Tips på användningsområden
Att ge människor en liten gåva, eller 
göra dem en tjänst av något slag, är en 
enkel strategi för situationer där du vill 
uppmuntra människor att utföra något 
omedelbart, såsom att underteckna en 
protestlista, delta i en miljöutmaning, eller 
donera pengar till en miljöorganisation. Det 
kan dessutom vara en del av en feedback-
strategi för att motivera människor att 
fortsätta med ett miljövänligt beteende, 
exempelvis att cykla eller välja det klimat-
vänliga alternativet på en meny.

Uppmuntra frivilliga donationer
med hjälp av en ”tack-gåva”

Bakgrund
År 2010 beslutade den 
brittiska regeringen att 
inrätta ett Behavioural 
Insights Team (BIT) inom 
regeringskansliet. Det 
huvudsakliga syftet var att 
spara pengar åt regeringen 
genom att tillämpa insikter 
från beteendeforskning på 
politiska beslut. Teamet 
har genomfört ett flertal 
experiment i syfte att öka 
skatteinbetalningar och 
uppmuntra energieffek-
tivt beteende, samt att 
främja volontär arbete och 
donationer till välgörenhet. 
Under år 2013 genom-
förde BIT fem experi ment 
tillsammans med Charities 
Aid Foundation, för att 
testa olika sätt att öka 
människors generositet. Ett 
av dessa testade effekten 
av små ”tack-gåvor” för att 
uppmuntra människor till 
att donera.

Metod
BIT genomförde en 
 undersökning tillsammans 
med Deutsche Banks 
insamlingsteam på deras 
Londonkontor. Syftet var att 
öka antalet medarbetare 
som var villiga att skänka 
en dagslön till välgörenhet. 
Medarbetare på kontoren 
blev slumpmässigt utvalda 
att få ett standardiserat 
e-postmeddelande från 
vd:n, adresserat med 
deras namn eller till ”kära 
 kollega”. Några av medar-
betarna möttes också på 
morgonen av en affisch som 
gjorde reklam för kampan-
jen, frivilliga som delade ut 
reklamblad eller frivilliga 
som gav dem sötsaker. 

Resultat
Av personerna som 
 hälsades med sötsaker 
på morgonen, gick 11 pro-
cent med på att donera 
pengar, jämfört med 

endast 5 procent av de i 
 kontrollgruppen. Sötsaker-
na visade sig vara lika effek-
tiva som att få ett person-
ligt mail från vd:n. Den mest 
effektiva strategin visade 
sig vara en kombination 
av ett personligt e-post-
meddelande och sötsaker. 
Under de förutsättningarna 
ökade andelen av de an-
ställda som gick med på att 
donera till 17 procent.

LÄS MER

Behavioural 
Insight Team (BIT)  
webbplats

BIT-report: Tillämpa 
 beteendeinsikter på dona-
tioner till välgörenhet

Exempel

 SYFTE Att uppmuntra pro-sociala och miljömässiga handlingar och 
åtaganden genom att ge människor något oväntat.. 
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10. Lyft värderingar

Varför och hur det fungerar
Strategin bygger främst på forskning i 
socialpsykologi, och i synnerhet på Shalom 
Schwartz verk från tidigt 90-tal, som 
beskrivs närmare i introduktionen av den 
här handboken. Schwartz och flera andra 
forskare har visat att om man aktiverar en 
specifik värdering, så har det effekt även 
på närbesläktade värderingar, samtidigt 
som det försvagar de värderingar som 
står i opposition. Att påminna människor 
om värderingar, såsom pengar, status och 
makt, har exempelvis visat sig ha en nega-
tiv inverkan på människors vilja att donera 
pengar till välgörenhet samt deras åter-
vinningsbeteende. Exemplet från People 
United visar hur man genom att hylla goda 
gärningar kan påverka långsiktiga attityder 
och beteenden hos barn.

Begränsningar
Att jobba med människors värderingar 
utmanar många av de andra strategierna 

i den här handboken. Snarare än att foku-
sera främst på resultatet – beteendet – tar 
den hänsyn till vad som motiverar männis-
kor från första början. Vanlig kritik mot den 
här strategin är att den är för tidskrävande 
och att det är oetiskt att försöka förändra 
människors värderingar. En annan stark 
begränsning är att värdemetoden kräver 
ett nära samarbete mellan flera aktörer för 
att ha effekt.

Tips på användningsområden
Argumenten för att jobba med värderingar 
drivs framförallt av Common Cause-nätver-
ket, ett nätverk som initierades med stöd 
av WWF i Storbritannien och som nu 
involverar entusiaster och organisationer 
i hela världen. Nätverket har gett ut en 
handbok som beskriver varför och hur man 
kan jobba med värderingar. De organiserar 
också evenemang och kurser. Att lära sig 
mer och att samarbeta med andra är en 
bra utgångspunkt för attnå framgång.

Stärk pro-sociala attityder genom att 
främja goda gärningar

Bakgrund
People United är en brittisk 
välgörenhetsorganisation 
som grundades år 2006, 
och som syftar till att göra 
världen till en bättre plats 
genom att få människor 
involverade kulturlivet. Ett 
av deras viktigaste pro-
jekt kallas We all do good 
things och syftar till att 
hylla, dela och uppmuntra 
de goda gärningar som 
individer gör, belysa den 
goda potentialen i oss alla 
och att visa på konstens 
kraft för att göra skillnad. 
Projektets första fas in-
volverade 1 800 elever på tre 
grundskolor, 100 anställda, 
19 konstutövare och 2 000 
föräldrar och medlemmar 
från samhällena i Kent och 
Halifax.

Metod
People United samarbeta-
de med psykologer vid 
University of Kent, för att 
utveckla projektets metodik 
och utforma en utvärder-
ingsmetod. För att omsätta 
teorin i praktiken togs 
professionella konstutövare 
in för att jobba med alla 
elever och anställda under 
ett år. Centralt i projektet 
var att hylla goda gärningar, 
mod, engagemang, humor 

och kärlek på kreativa sätt. 
Bland annat fick barnen 
göra vänlighetsknappar 
och krya-på-dig kort, de 
intervjuade boende på ett 
lokalt vårdhem och gjorde 
smoothies till den lokala 
räddningstjänsten. För att 
utvärdera resultatet jäm-
förde forskningsteamet vid 
University of Kent barnen i 
de tre deltagande skolorna 
med barn från två andra li-
knande skolor som inte var 
en del av projektet. Detta 
skedde genom intervjuer 
med barnen före, under 
och i slutet av projektet. 
Frågorna som ställdes han-
dlade om deras vilja att ta 
hand om, dela med sig till, 
och hjälpa andra individer, 
samt hur de kände gente-
mot medlemmar av andra 
grupper. 

Resultat
Studien visade en betydan-
de ökning av pro-sociala 
attityder bland barnen som 
deltog i projektet jämfört 
med kontrollgruppen. 
Under projektets gång 
utvecklade barnen i de delt-
agande skolorna även mer 
positiva känslor gentemot 
barn från andra skolor. In-
tervjuer som genomfördes 
fem månader efter projek-

tets avslut, visade att barn 
från projektskolorna var 
betydligt mer benägna att 
uppvisa positiva attityder 
än de från liknande skolor 
som inte hade deltagit. 
Andra positiva effekter av 
projektet var att det stärkte 
barnens självförtroende, 
förbättrade läromiljön och 
hjälpte skolorna att stärka 
banden med samhället. 
Efter de positiva resul-
taten har People United 
utvecklat ett program som 
omfattar en hel stad i östra 
Kent med 35 000 invånare. 
People United har också 
tagit fram en handbok med 
vänlighetsaktiviteter som 
kan användas i skolor.

LÄS MER

We all do good things: 
skolprojekt

Vänlighetshandbok 
för grundskolor

Common cause 
— en handbok för att jobba 
med värderingar 

Exempel

 SYFTE Att stärka värderingar som har visat sig korrelera med 
 hållbara attityder och beteenden.
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http://peopleunited.org.uk/project/we-all-do-good-things-schools
http://peopleunited.org.uk/project/we-all-do-good-things-schools
http://peopleunited.org.uk/wp-content/uploads/downloads/2014/09/PeopleUnitedKindnessBrochure.pdf
http://peopleunited.org.uk/wp-content/uploads/downloads/2014/09/PeopleUnitedKindnessBrochure.pdf
http://peopleunited.org.uk/wp-content/uploads/downloads/2014/09/PeopleUnitedKindnessBrochure.pdf
http://valuesandframes.org
http://valuesandframes.org


28 Möjliggöra hållbara val i vardagen

11. Naturkontakt

Varför och hur det fungerar
Denna strategi är ett exempel på hur en 
kan jobba med individers värderingar. 
Genom att ge människor en stark person-
lig och känslomässig upplevelse, i vilken 
de kan upptäcka skönheten, kraften och 
sårbarheten i naturen, blir det mer relevant 
och viktigt för människor att bry sig om 
att skydda den. Ett besök i en natur-
miljö är också ett utmärkt tillfälle att lära 
människor om hållbarhet på ett sätt som 
är begripligt. Att engagera människor i 
aktiviteter som skyddar och förbättrar 
naturen på ett konkret och synbart sätt 
kan ytterligare öka inverkan. Detta aktiva 
engagemang är en av nyckelfaktorerna i 
exemplet som beskrivs på nästa sida.

Begränsningar
Strategin kräver ganska mycket tid och 
ansträngning på en regelbunden basis. Det 

är ett allmänt problem i dagens stadsliv att 
människor, i synnerhet de yngre, tillbringar 
allt mindre tid med att uppleva och lära sig 
om naturen. Det krävs dessutom engag-
erade och yrkesutbildare som kan se till 
att upplevelsen är stark nog för att ha en 
faktisk inverkan på individerna som deltar.

Tips på användningsområden 
Skolor har en viktig roll och möjlighet att 
ge barn positiva upplevelser från natur-
miljöer, i kombination med att lära ut på 
ett inspirerande och kreativt sätt. Skolor 
kan också samarbeta med organisationer 
som har något konkret och minnesvärt 
att erbjuda barnen. Att på samhällsnivå 
engagera människor i aktiviteter, såsom 
stadsodlingar, gerillaodlingar och att 
städa stränder, är ett bra sätt att få deras 
uppmärksamhet och nå ut med ett bredare 
budskap om hållbarhet.

Miljöutbildning vid Outward Bound Trust

Bakgrund
Outward Bound Trust är 
en brittisk välgörenhetsor-
ganisation inom utbildning 
som fokuserar på unga 
människors personliga 
utveckling genom att ge 
dem möjlighet till äventyr i 
naturmiljö. En nyckelfaktor 
i alla deras kurser är att lära 
sig om hållbarhet. Organi-
sationen samarbetar med 
John Muir Trust i arbetet 
med deras miljöutmärkelse, 
där deltagare måste anta 
fyra utmaningar; upptäcka, 
utforska, bevara och dela 
med sig av sina upplevelser 
av en plats i naturen.

Metod
Under år 2013 bevakade 
och utvärderade Outward 
Bound Trust hur John Muir 
Award bidrog till miljöut-
bildningen i deras kurser. 
Utöver detta, sammanfatta-
de de forskning som har ge-
nomförts i ett antal av de-
ras kurser, för att utvärdera 
den långsiktiga inverkan på 
unga människors attityder 
och beteenden beträffande 

miljön. Specifika resultat 
hämtades från två 5-dagar-
skurser under år 2010/2011 
respektive år 2011/2012.  
Båda hade särskild fokus 
på att öka medvetenheten 
om hållbarhet. Efter kursen 
2011/2012, tillfrågades 182 
deltagare om vad de trodde 
att de skulle göra annorlun-
da i vardagen, skolan eller 
hemmet utifrån vad de 
hade lärt sig om klimat-
förändringar och miljön. 
Kursen 2010/2011 följdes 
upp med en undersökning 
som omfattade 69 delt-
agare, 3-10 månader efter 
att de gått kursen.

Resultat
Runt 13 procent av de unga 
människor som varit in-
volverade i Outward Bound 
Trust, tilldelades John 
Muir-priset under 2013. 
Utvärderingen från 5-dagar-
skursen 2011/2012 visade 
att 86 procent av de unga 
identifierade minst ett sätt 
på vilka de avsåg att leva 
sina liv på ett mer mil-
jömedvetet och ansvars fullt 

sätt efter kursen. I uppföl-
jningsundersökningen av 
kursen 2010/2011 uppgav 90 
procent av respondenterna 
att de oftare åkte kollek-
tivtrafik och att de oftare 
stängde av elektroniska 
apparater. Hela 38 % sade 
att de eller deras familjer 
på ett eller annat sätt hade 
ändrat sina konsumtion-
smönster i en mer hållbar 
riktining.

LÄS MER 

Outward Bound Trust 
och deras forsknings-
projekt

John Muir Trust och 
miljöpriset

Common cause for 
 nature – en praktisk 
guide till  att arbeta med 
värderingar i naturmiljö

Exempel

 SYFTE Att öka människors motivation att agera och leva hållbart 
genom att stärka deras samhörighet med naturen.

Möjliggöra hållbara val i vardagen 29

http://www.outwardbound.org.uk/impact-and-evaluation/research-and-reports
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12. Undvik förnekelse
Varför och hur det fungerar
Det är vanligt att informationskampanjer 
om miljöfrågor inkluderar budskap och 
starka bilder om de negativa konsekvenser 
som våra handlingar eller brist på handl-
ingar kommer att leda till. Om inte dessa 
budskap innehåller konstruktiva råd om 
hur individen kan bidra till förändring, kan 
de generera känslor av rädsla. Även om 
rädsla och skuld kan vara effektiva strat-
egier för att dra uppmärksamhet till ett 
problem, finns det en hel del bevis för att 
känslor av rädsla också väcker försvarsme-
kanismer, såsom förnekelse eller apati. På 
samma sätt kan ett budskap som utmanar 
någons känsla av identitet utlösa liknande 
reaktioner. Exemplet som följer visar hur 
ett budskap om klimatförändringar, som 
utmanar och motsäger en vanligt före-
kommande uppfattning om världen, kan 
skapa mindre tro på att klimatförändringar 
verkligen är ett existerar.

Begränsningar
Även om människor har mycket gemen-
samt, är det viktigt att förstå det lokala 
och kulturella sammanhang en individ 
agerar utifrån.

Tips på användningsområden 
Denna handbok har gett flera exempel på 
aktiviteter och budskap som kan förstär-
ka ohållbara metoder. Att exempelvis 
 använda incitament som betonar egen-
intresse kan förstärka värderingar som har 
en negativ påverkan på andra beteenden. 
Att  informera människor om att många 
individer agerar på ohållbara sätt ger 
budskapet att det är det normala sättet att 
vara och agera. Den här strategin påmin-
ner oss om vikten av noggrann planering 
och  utvärdering av våra aktiviteter för att 
undvika negativa, motverkande effekter.
. 

Ödesdigra budskap minskar tron på 
den globala uppvärmningen

Bakgrund
Trots vetenskapliga bevis 
som styrker teorin om den 
globala uppvärmningen har 
tron på den hos allmän-
heten stagnerat eller till 
och med minskat under 
senare år. Två amerikanska 
psykologer ville testa om 
det fanns ett samband 
mellan hur människor ser 
på världen, och hur de 
reagerar på olika budskap 
om klimatförändringar. 
Utgångs punkten för deras 
hypotes var att många 
amerikaner har ett starkt 
behov av att se världen 
som rättvis och förutsägbar, 
på så vis att man belönas 
eller straffas i enlighet med 
hur man beter sig. Klimat-
förändringar utgör ett hot 
mot denna uppfattning, 
eftersom de främst utgör 
ett hot mot barn och kom-
mande generationer som 
inte bär något ansvar för 
de miljöproblem som andra 
har orsakat.

Metod
Två studier genomfördes 
för att testa forskar-
nas hypotes. Den första 
studien riktade sig till 97 
högskolestuderande, och 
mätte i vilken utsträckning 
individer som har en 

”rättvis världsuppfattning” 
svarar mer negativt på ett 
ödesdigert budskap om 
global uppvärmning, än 
människor som inte har 
denna världsuppfattning. 
En undersökning genom-
fördes för att utvärdera 
deras uppfatt ning om 
världen. Tre till fyra veckor 
senare blev de slumpmäs-
sigt utvalda att läsa en av 
två artiklar, varav den ena 
fokuserade på de förödan-
de konsekvenserna och 
den andra på potentiella 
lösningar. Slutligen uppma-
nades de att svara på en 
undersökning om deras 
inställning till frågan om 
global uppvärmning. Den 
andra studien omfattade  
45 deltagare som rekryter-
ats via en annons. Deltagar-
na presenterades för vad 
som verkade vara ett enkelt 
språktest där de uppma-
nades bilda meningar av 
en samling ord i oordning. 
Några av deltagarna fick 
meningar som beskrev 
världen som mycket rättvis, 
stabil och förutsägbar, med-
an de andra fick motsatta 
budskap. Efter språktestet 
fick båda grupperna titta 
på korta filmer med stark 
fokus på oskyldiga barn 
som föll  offer för global 

uppvärmning. Sist men 
inte minst ombads delt-
agarna att svara på en 
undersökning om deras 
inställning till global upp-
värmning.
 
Resultat
Resultaten av den förs-
ta studien visade att ju 
mer deltagarna trodde 
på en rättvis värld, desto 
mer skeptiska blev de till 
global uppvärmning när 
de såg det mer negativa 
budskapet. Det positiva 
budskapet, å andra sidan, 
ledde till allmänt minskad 
skepsis bland alla deltagare. 
Den andra studien visade 
att deltagarna som såg 
budskap om en rättvis och 
förutsägbar värld, var mer 
benägna att bli skeptiska 
till global uppvärmning eft-
er att ha sett det ödesdigra 
budskapet om den globala 
uppvärmningens effekt på 
oskyldiga barn.

LÄS MER

Undersökning om ”rätt-
vis värld”-uppfattningar 
och attityder gentemot 
global upp värmning

Exempel

 SYFTE Att undvika att sprida information som väcker negativa attityder 
 gentemot hållbarhet.
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Miljövård
Energieffektivt 
beteende
Minska avfall
Frivilliga donationer

Lokalsamhället
Energikunder
Arbetsplatser
Skolor
Organisationer

Mycket kostnads-
effektivt när/om det 
fungerar.

Kräver kunskap om
befintliga attityder.
Kan slå tillbaka om 
människor känner sig 
förolämpade.
Ger osannolikt positiva 
effekter på andra be-
teenden.

Särskilt relevant när ett 
starkt stöd redan finns 
och många människor 
redan utför det avsedda
beteendet.

Återanvändning av 
handdukar 
Energiförbrukning 
bland hushåll
Använda kamrateffek-
ten för att få fler att ge 
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Minska avfall
Grön energi
Energieffektivisering

Restaurangkunder
Arbetsplatser
Konferensgäster
Energikunder

Generellt billigt och 
 enkelt att implementera.
När det implementerats
och visat sig fungera kan 
det ersätta befintliga
standarder/metoder.
Enkelt att utvärdera.

Ger osannolikt
positiva effekter
på andra beteenden.
Kortsiktig effekt.

Använd denna strategi 
som en utgångspunkt
för att påverka männis-
kors beteenden.

Minskning av 
tallriksstorlek
Grön energistandard
Energieffektiv 
 glödlampa

Minska avfall
Energieffektivt
beteende
Hållbar konsumtion

Allmänheten
Arbetsplatser
Hushållskonsumenter

Det finns mycket 
kunskap i samhället 
om kreativa sätt att 
fånga människors upp-
märksamet.
En del metoder är billi-
ga och enkla attanta.

Stor konkurrens från
andra budskap som
försöker fånga männis-
kors uppmärksamhet.
Människor undviker
information som ut-
manar deras befintliga
uppfattningar.

Samarbeta med expert-
er inom teknik/IT och
marknadsförare för att
komma på nya kreativa
sätt att fånga männis-
kors uppmärksamhet.

Gröna fotspårs
kampanjen 
Energy Design,  
Interactive institute

Energieffektivt 
 beteende
Hållbar konsumtion

Energikunder
Hyresgäster/husägare
Konsumenter

Fångar uppmärk -
samhet.
Kan vara enkelt och
billigt att implement-
era.
Roligt och belönande.

Kan motvägas av
starka sociala normer.
Kan vara dyrt om det
krävs användning av
modern teknik.

Använd denna strategi
som regel. Positiv 
feedback skadar aldrig 
och det finns ett stort 
behov av mer.

Energiförbrukning
bland hushåll
One Tonne Life -
-projektet 

Gröna ätvanor 
Hållbar transport

Skolor
Bilister
Arbetsplatser

Fångar 
uppmärksamhet.
Motiverar människor
att testa nya saker.

Kan vara dyrt att im-
plementera.
Kan ha negativa effek-
ter på andra beteen-
den.

Använd denna strategi
för att uppmuntra 
människor att anta nya 
vanor, som sannolikt 
blir belönande i sig att
fortsätta med på lång 
sikt. 

Food Dudes 
programmet
Cykelplan
Testcyklisterna

Miljövård
Hållbar transport

Lokalsamhället
Arbetsplatser
Allmänheten

Får människor att tänka
till, och kan på så vis ha
positiva effekter.

Riktar sig till människor
som redan är intresse-
rade av, och motiverade
till, förändring.

Använd denna strategi
som en tilläggsteknik till
aktiviteter som riktar sig 
mot specifika beteenden.
Bra att kombinera med 
sociala normkampanjer 
och gruppaktiviteter.

Vatteneffektiva Durham
Pendling för ren luft

GRÖNT SOM STANDARD AKTIVERA NORMER UPPMÄRKSAMMA GE FEEDBACK SMARTA INCITAMENT BE OM ETT LÖFTE

https://opower.com/uploads/library/file/2/understanding_and_motivating_energy_conservation_via_social_norms.pdf
https://opower.com/uploads/library/file/2/understanding_and_motivating_energy_conservation_via_social_norms.pdf
https://opower.com/uploads/library/file/2/understanding_and_motivating_energy_conservation_via_social_norms.pdf
https://opower.com/uploads/library/file/2/understanding_and_motivating_energy_conservation_via_social_norms.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/applying-behavioural-insights-to-charitable-giving%20
https://www.gov.uk/government/publications/applying-behavioural-insights-to-charitable-giving%20
http://www.greenudge.no/uploads/pichert_katsikopoulos.pdf
http://www.greenudge.no/uploads/pichert_katsikopoulos.pdf
http://www.greenudge.no/uploads/pichert_katsikopoulos.pdf
http://www.dangoldstein.com/papers/Dinner_Johnson_Goldstein_Liu_Partitioning_Default_Effects_JEPA2011.pdf
http://www.dangoldstein.com/papers/Dinner_Johnson_Goldstein_Liu_Partitioning_Default_Effects_JEPA2011.pdf
http://inudgeyou.com/green-nudge-nudging-litter-into-the-bin
http://inudgeyou.com/green-nudge-nudging-litter-into-the-bin
www.tii.se/groups/energydesign
www.tii.se/groups/energydesign
https://opower.com/uploads/library/file/2/understanding_and_motivating_energy_conservation_via_social_norms.pdf
https://opower.com/uploads/library/file/2/understanding_and_motivating_energy_conservation_via_social_norms.pdf
www.onetonnelife.com
www.onetonnelife.com
http://www.thensmc.com/sites/default/files/Food%20Dudes%20FULL%20case%20study.pdf
http://www.thensmc.com/sites/default/files/Food%20Dudes%20FULL%20case%20study.pdf
http://www.cyclescheme.co.uk
http://www.testcyklisterna.se/
http://www.toolsofchange.com/English/CaseStudies/%3FID%3D156
http://www.toolsofchange.com/en/case-studies/detail/5
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Energieffektivt 
beteende
Hållbar konsumtion
Miljövård

Lokalsamhället
Arbetsplatser
Organisationer 
Skolor

Motiverar människor
att engagera sig, ger
stark feedback till indiv-
iden och får människor 
att tänka till.

Riktar sig till männis
kor som redan i viss
mån är intresserade.
Exkluderar människor
som inte tycker om
att jobba i grupp.

Kan vara ett bra sätt 
attuppmuntra män-
niskor att bli aktivt 
involverade. Ett sätt 
att uppmuntra delta-
gande är att använda 
en tävling eller engag-
erande sociala aktivi-
teter som incitament.

Energismarta grannar
EcoTeams
One Tonne Life- 
projektet

Återvinning
Hållbar transport
Gröna matvanor.

Arbetsplatser
Bilister
Skolor
Lokalsamhället

Får människor att
tänka, och kan därför 
ha positiva andrahands-
effekter.

Riktar sig till män-
niskor som redan är 
engagerade i att göra
förändringar.

Bra att överväga i pro-
jekt som riktar sig till
grupper som redan är 
engagerade i att göra en
förändring. 

Kontorsåtervinning 
TravelSmart
Personanpassade 
resplaner 
Food Dudes

Frivilliga bidrag
Uppskrivnings -
tävlingar

Arbetsplatser
Allmänheten

Kan tillfälligt aktivera
självtranscendenta 
värderingar och på så
vis ha en positiv andra-
handseffekt på andra
pro- miljöbeteenden.

Fungerar på 
omedelbara beslut 
och handlingar.
Kortsiktig effekt.

Använd i situationer 
där du vill uppmuntra
människor att utföra 
en omedelbar handling
av någon form.

Välgörenhet

Pro- sociala attityder
och beteenden
Miljövård

Skolor
Lokalsamhället
Arbetsplatser
Allmänheten

Förespråkare hävdar att
det enda sättet framåt 
är att aktivera värder-
ingar.
Syftar till att ge effekt
även på andra handl-
ingar.

Tidskrävande och svårt
att utvärdera påverkan.
Kräver starkt samar-
bete mellan många
aktörer för att ha
långvarig effekt.

Användning av den
här strategin kräver ett
holistiskt tillvägagångs
sätt vad du gör och hur 
du kommunicerar. Lär dig 
mer och samarbeta med 
andra.

Skolprojekt om
vänlighet 
Common Cause 
 fallstudier

Miljövård

Skolor
Organisationer
Lokalsamhälle
Allmänheten

Konkret sätt att fånga
människors uppmärk-
samhet/intresse på.
Aktiverar människors
värderingar på ett per-
sonligt sätt.

Kan vara tidskrävande
och dyrt.
Kräver skickliga 
 utbildare.
Naturen kanske inte
är åtkomlig.

Det finns stora mö-
jligheter för kommuner,
skolor och ideella or-
ganisationer att jobba 
tillsammans och ge 
människor positiva och 
minnesvärda upplevelser
i naturmiljöer.

Outward Bound Trust
John Muir Trust

Pro- miljö attityder

Allmänheten

Viktigt om man vill 
undvika en negativ
motverkande effekt av
en informations-
kampanj

Kräver fördjupad 
kunskap om lokala
och kulturella sam-
manhang och domin-
erande föreställningar.

Denna strategi påmin-
ner oss om vikten av
noggrann planering 
och utvärdering av våra 
aktiviteter.

Global uppvärmning
motsäger uppfattning-
ar om en rättvis värld
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SKAPA NYA VANOR VAR GENERÖSBILDA LAG LYFT VÄRDERINGAR NATURKONTAKT UNDVIK FÖRNEKELSE

http://www.energyneighbourhoods.eu/sites/default/files/Final%20Version%20EN2%20brochure_1.pdf
http://ecoteams.org.uk
www.onetonnelife.com
www.onetonnelife.com
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022103105001356%20
http://www.travelsmart.gov.au
http://www.sustrans.org.uk/our-services/what-we-do/personalised-travel-planning%20
http://www.sustrans.org.uk/our-services/what-we-do/personalised-travel-planning%20
http://www.thensmc.com/sites/default/files/Food%20Dudes%20FULL%20case%20study.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/203286/BIT_Charitable_Giving_Paper.pdf
www.peopleunited.org.uk
www.peopleunited.org.uk
http://valuesandframes.org/casestudies/
http://valuesandframes.org/casestudies/
http://www.outwardbound.org.uk/impact-and-evaluation/research-and-reports
http://www.jmt.org/jmaward-home.asp
http://www.motherjones.com/files/feinbergwiller20112.pdf
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http://www.motherjones.com/files/feinbergwiller20112.pdf
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