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Varför behövs målgrupper?



“Hållbarhet måste bli trendigt”

“Hållbarhet är bara 
för de rika”

“Nudga folk i rätt riktning”

“Människor vill inte bli styrda”
“Vi måste bli bättre

på att nå ut”



Dinks
(dual income, no kids)
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Schwartz circumplex
(from Common Cause)

Schwartz teori om grundläggande värderingar



Schwartz teori om grundläggande värderingar



Schwartz circumplex
(from Common Cause)

Fyra segment med olika värderingar



26 hembesök
8 fokusgrupper
Totalt 82 personer
3 olika städer



Vad gör du på semestern?

Vad är jobbigt?
Vad handlar du för mat?

Vad gör du som är hållbart?

Vad är hållbarhet för dig?
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    Lokalt

! Känna sig bekväm och självsäker
! Känna sig hälsosam och i form
! Få bevis och ha kontroll
! Få bekräftelse

FRAMGÅNGSSTRÄVARE
Behov: 
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SAMHÄLLSFOKUSERADE

UTFORSKARE

BEVARARE

Globalt

Förgångare
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! Förstå samband och komplexitet
! Vara med och utveckla och
   uppleva

! Få rekommendationer och
   konkreta exempel
! Se hur det spelar roll nära mig

Behov: 

! Känna sig inkluderad 
! Vara del av något större
! Kanalisera oro i handling
! Hjälp att prioritera

  Efterföljare

! Känna sig trygg
! Uppleva kontinuitet

Behov: 

! Känna sig stimulerad
! Känna att man är en del av
  en positiv förändring

Behov: 

Åtta exempelpersoner





Värdesätter solidaritet, medmänsklighet och rättvisa.  
Medvetna och engagerade i välgörenhet och
miljöfrågor. Har ett globalt perspektiv och värnar om 
natur, djur och människor. Oroar sig för framtiden, är
ofta stressade och känner att de inte räcker till.

SAMHÄLLSFOKUSERADE

Behov:
• Känna sig inkluderad
• Vara del av något större
• Kanalisera oro i handling
• Hjälp att prioritera



SAMHÄLLSFOKUSERADE
Maria 42

Stefan 55



Värdesätter materiell status, bekvämlighet och det 
goda livet. Vill känna sig hälsosam och i form. Följer
normer och trender, vill
ha kontroll och ordning. Är intresserade
av ny teknik och har ofta en begränsad
syn på hållbarhet.

FRAMGÅNGSSTRÄVARE

Behov:
• Känna sig bekväm och självsäker
• Känna sig hälsosam och i form
• Få bevis och ha kontroll
• Få bekräftelse



FRAMGÅNGSSTRÄVARE
Ann 38 

Marco 29



Värdesätter individualism, kritiskt tänkande och frihet. 
Nyfikna och kreativa problemlösare som skapar egna
lösningar. Har en systemsyn och vill förstå komplexa
samband. Älskar att resa och uppleva nya saker, ibland
på bekostnad av miljön. 

UTFORSKARE

Behov:
• Känna sig stimulerad
• Känna att man är en del av en positiv

förändring
• Förstå samband och komplexitet
• Vara med och utveckla och uppleva



UTFORSKARE

Gabriel 24 Noor 33



Värderar traditioner och trygghet och det som är
naturligt. Sparar, lagar och renoverar, gärna med 
gamla metoder. Har ett lokalt perspektiv och köper
helst närproducerat. Har ofta trädgård och djur. Tycker
att man ska ta hand om jorden och varandra.

BEVARARE

Behov:
• Känna sig trygg
• Uppleva kontinuitet
• Få rekommendationer och konkreta

exempel
• Se hur det spelar roll nära mig



BEVARARE
Olle 64 Ingmarie 59



Goda exempel





Challenges









Hör gärna av er till oss med feedback, frågor, samarbeten, föreläsningar!

www.greenleap.kth.se
sarai@kth.se

http://www.greenleap.kth.se/
mailto:sarai@kth.se
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