EXAMENSARBETE
VÄGEN TILL ETT SNÅLSPOLANDE BETEENDE
VERKSAMHET
Höganäs Hem äger och förvaltar ca 1400 hyresrättslägenheter i Kullabygden. Bolaget startade upp
under 1950-talet som ett resultat av den dåvarande bostadsbristen och idag har Höganäs Hem
flerbostadshus i Höganäs, Jonstorp, Viken och Östra Lerberget.
Höganäs Hem är anslutna till Skåneinitiativet, ett initiativ som startades 2008 av Sveriges
Allmännyttiga Bostadsförening, SABO och som syftar till att minska energiförbrukningen i
allmännyttans fastigheter. Under åren har Höganäs Hem genomfört ett flertal olika projekt för att
minska energiförbrukningen i bostadsbeståndet, till exempel som att installera komponenter i
duschmunstycken för en snålspolande effekt.
UPPGIFT
Tekniska lösningar är en väg att gå för minskad energiförbrukning i lägenheterna, men för att uppnå
önskad minskning så tror Höganäs Hem att engagemanget hos hyresgästerna är en nödvändighet.
Bolaget har tankar på att starta upp en kampanj för att uppnå en beteendeförändring hos
hyresgästerna, men innan dess vill de ta reda på hur de på bästa sätt motiverar hyresgästerna till att
minska sin energiförbrukning.
Examensarbetet syftar till att undersöka hur en på bästa sätt skapar motivation kring
energibesparingar i hemmet, med fokus på varmvattenförbrukningen. Hur ser hyresgäster på sin egen
varmvattenförbrukning? Vilket är det bästa sättet att motivera till energibesparingar? Är det
information, praktiska aktiviteter, belöningar, osv? Finns det andra fastighetsägare som lyckats uppnå
energibesparingar genom att engagera de boende och vilka lärdommar kan en i så fall få av de
undersökta exemplen? Utifrån undersökningen ska ett resonemang föras över vilka element Höganäs
Hem bör arbeta med för att motivera sina hyresgäster till energibesparingar.
Arbetet baseras på litteraturstudier och fallstudier där erfarenheter undersöks ifrån andra
fastighetsbolags projekt för att uppnå engagemang I mån av tid finns även möjlighet att undersöka
inställningen hos Höganäs Hems egna hyresgäster genom intervjuer.
Slutgiltiga avgränsningar görs i samråd med handledare på skolan samt kontaktperson på företaget. Både
student och företag ska vara medvetna om att relevant akademisk förankring ska tillämpas i arbetet.
Förkunskaper
Examensarbetet är lämpligt för dig som läser Beteendevetenskap, Etnologi och kulturanalys,
Tillämpad klimatstrategi eller likvärdig utbildning.
Omfattning
Examensarbetet utförs på kandidat- eller masternivå, 15 respektive 30 hp.

Miljöbron är en ideell organisation som förmedlar projekt mellan olika uppdragsgivare och studenter.
Projekten har miljö och hållbar utveckling gemensamt. Genom Miljöbron får studenter kontakter och
arbetslivserfarenhet, samtidigt får uppdragsgivare hjälp att utveckla sitt miljöarbete.

Ort
Höganäs
Reseersättning, kollektivtrafik inom Skåne
Ja
Kontaktperson Miljöbron Skåne
Helena Ensegård, tel. 0706 – 35 39 25
Ansökan
Maila CV, personligt brev och kursförteckning till Miljöbrons kontaktperson: helena.e@miljobron.se
Anmäl ditt intresse snarast, rekrytering sker löpande!
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