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Summary 
This study is based on motivation theory, communication theory and knowledge about change 

management and workshop arrangement. The aim of the study is to develop a communication 

strategy which increases motivation for sustainability work in municipalities. 

 

Main focus of this report is to (1) determine whether motivation theory is applicable on a 

municipality’s sustainability work, in order to gain a willingness to change and (2) decide if 

workshops are suitable platforms for communication with municipalities. The opinion that 

global, complex problems require local solutions is a starting point for this study. The role of 

municipalities is claimed to be of great importance and is furthermore suggested to undergo a 

change in order to meet the current demands. The developed communication strategy is based 

on theories from a literature review and informal interviews with experts and was tested in a 

case study (with a municipality in south of Sweden). The communication strategy is intended 

to be useful when wanting to motivate any municipality to sustainability work.  

 

The communication strategy includes preparations, workshop arrangements and follow-up 

work. Every step of the strategy is explained, justified and presented in this report. The results 

from the case study are displayed and serve as a framework for the improvement discussion. 

 

The main result of this study consists of the following 11 steps: 

1. Background studies of the municipality. 

2. Survey of the existing expectations and needs. 

3. Identification of suitable workshop participants. 

4. Sending out invitations to the participants. 

5. Sending out questionnaires to participants. 

6. Adaptation of the communication. 

7. Implementation of workshop 1. 

8. Sending out reminder of the ’micro-task’. 

9. Implementation of workshop 2. 

10. Evaluation of the results. 

11. Follow-up of the municipality’s work. 

All participants in the case study stated that the workshops inspired to sustainability work and 

the self-perceived motivation was considered to be higher after the workshops had taken place 

(on a scale from 1 to 5, the mean value rose from 4,3 to 4,6). The conclusions of the study are: 

(I) by paying attention to theories of motivation – and applying these theories during contact 

with the municipality – willingness to change occurred amongst the majority of the participants. 

(II) Workshops are suitable forums for communication with municipalities. To generalize these 

conclusions, further studies are required.  
 

Keywords: sustainability, municipality, motivation, communication, workshop 



Sammanfattning 
Studiens bakgrund är motivationsteori, kommunikationsteori, samt kunskap kring 

förändringsarbete och workshop-arrangemang. Syftet med studien är att utarbeta en 

kommunikationsstrategi som ökar motivationen till hållbarhetsarbete i en kommun. 

 

Fokus ligger på (1) huruvida motivationsteori kan appliceras på en kommuns hållbarhetsarbete 

för att öka förändringsvilja samt (2) att avgöra ifall en workshop-serie är ett bra forum för 

kommunikation med kommuner. Som utgångspunkt för studien hävdas att globala, komplexa 

problem kräver lokala lösningar, varpå kommunens roll i hållbarhetsarbetet är av stor vikt. 

Vidare utgicks det från att dagens kommunala hållbarhetsarbete inte är tillräckligt, utan kräver 

förändring. Med en litteraturstudie och informella intervjuer med sakkunniga som bakgrund 

utvecklades en kommunikationsstrategi som testades på en pilotkommun i södra Sverige. 

Strategin som presenteras i rapporten är tänkt att kunna användas för att motivera även andra 

kommuner till hållbarhetsarbete.  

 

Kommunikationsstrategin inbegriper förberedelser, workshop-arrangemang och uppföljning. I 

rapporten motiveras valet av kommunikationsstrategins respektive steg, en presentation sker 

för hur varje del genomfördes i fallstudien och förbättringsförslag diskuteras utefter fallstudiens 

utfall. Studiens huvudsakliga resultat består i kommunikationsstrategins 11 steg: 

1. Inläsning om kommunen. 

2. Undersökning av vilka förväntningar och behov som finns. 

3. Identifiering av workshopdeltagare. 

4. Utskickning av inbjudan till deltagare. 

5. Utskickning av frågeformulär till deltagare. 

6. Anpassning av kommunikationen. 

7. Genomförande av workshop 1. 

8. Utskickning av påminnelse om mikrouppgifter. 

9. Genomförande av workshop 2. 

10. Utvärdering av resultat. 

11. Uppföljning av kommunens arbete. 

Samtliga deltagare i fallstudien angav att workshopparna inspirerat till hållbarhetsarbete och 

den självupplevda motivationsgraden ansågs högre hos ett par deltagare efter att workshopparna 

ägt rum (på en skala från 1 till 5 ökade genomsnittet från 4,3 till 4,6). Slutsatserna i studien är 

följande: (I) Genom att uppmärksamma teorier om motivation, samt tillämpa dem praktiskt 

under kontaken med kommunen, uppstod förändringsvilja hos majoriteten av de som deltog i 

workshop-serien. (II) Ett bra forum för att kommunicera med kommuner är genom att arrangera 

workshoppar. För att generalisera slutsatserna krävs vidare undersökningar. 

 

 

Nyckelord: hållbarhet, kommun, motivation, kommunikation, workshop  



Ordlista 
Här listas de begrepp och förkortningar som används i detta kandidatexamensarbete. 

 

Begrepp   Beskrivning 

Kommun I rapporten avses tjänstemän och politiker då begreppet ’kommun’ används utan 

utförligare förklaring. 

 

Hållbar utveckling Koncept som tillhandahåller ett integrerat bemötande av komplexa problem till 

följd av den moderna ekonomiska utvecklingen (såsom ekologiskt destruktion, 

social orättvisa och försummande av framtida generationer) (Siebenhüner och 

Arnold, 2007). 

 

Globalisering “Förändringsprocess varigenom stater och samhällen över hela jorden knyts 

samman i ömsesidiga beroendeförhållanden; samlingsbenämning på 

utvecklingen inom politik, ekonomi och kultur” (Nationalencyklopedin, 2014). 

 

Motivation “De faktorer hos individen som väcker, formar och riktar beteendet mot olika 

mål” (Nationalencyklopedin, 2014). 

 

Workshop “Arbetsgrupp e.d. för mer informell diskussion av något, särskilt i vetenskapliga 

eller konstnärliga sammanhang. En workshop kan också vara uppbyggd kring 

övningar, t.ex. i skådespelarteknik” (Nationalencyklopedin, 2014). 

 

Team  Ett team karaktäriseras av en grupp människor som arbetar tillsammans för en 

mening. Individerna är beslutna att tro på det gemensamma arbetet, tar ansvar och 

har ett ömsesidigt beroende av varandra (Murthy, 2007). 

 

System  Samling av element som hänger samman med varandra så att de bildar en ordnad 

helhet (Nationalencyklopedin, 2014). 

 

Fallstudie “Datainsamlingsmetod inom samhälls- och beteendevetenskaplig samt 

medicinsk forskning. En fallstudie används för att nyansera, fördjupa och 

utveckla begrepp och teorier, ibland även för att illustrera eller stärka hypoteser” 

(Nationalencyklopedin, 2014). 

 

Systemvetenskap  ”Analys av komplexa system som underlag för beslut, ofta med matematiska 

hjälpmedel, t.ex. industriella tillverkningssystem eller transportsystem. Avsikten 

med systemanalys är att fastställa hur resurser ska utnyttjas på bästa sätt” 

(Nationalencyklopedin, 2014). 

 

Färdighet I en workshopövning användes begreppet för att benämna de egenskaper och 

aktiviteter som deltagarna ansåg sig vara bra på eller tyckte var roligt. 

 
Akronym 
 
FN  Förenta Nationerna 

IPCC  Intergovernmental Panel on Climate Change 

SMART Ett målformuleringsverktyg med de fem punkterna: 

Specifikt, Mätbärt, Accepterat, Realistiskt och Tidsbundet  
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på KTH. Utan din entusiasm inför projektidén och dina kloka råd på vägen hade det här 
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fruktpolicy, värme och kreativitet genomsyrade samarbetet med Sjöskog kommun. 

Kommunsekreteraren och kommunekologen var klippor till att fixa logistik och sköta kontakten 

på alla möjliga håll. De chefstjänstemän och nyckelpersoner som deltog på workshopparna var 

underbara att ha att göra med. Ni ska veta att samarbetet inspirerat oss till att söka jobb på 
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tack (och förlåt) för er insats och för att ni gick med på att omvandla grillningen till en 
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Slutligen vill vi rikta ett särskilt tack till våra familjer som öppnade sina dörrar för oss och gav 

oss bästa tänkbara förutsättningar för att skriva detta arbete. Ni har såväl möjliggjort som 
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1. Introduktion 

När FN:s klimatpanel  IPCC lägger till en extra färg i färgskalan för ”Reasons for concern” 

är det dags att reagera. När periodiska systemet hittas enklast på en soptipp, rent vatten blir 

en lyx och då politiska förhandlingar leder till hungerstrejk är hållbarhetsfrågan inte något 

som enbart berör en forskningsintresserad naturvetare. Lyckat hållbarhetsarbete är ett måste 

för en framtid med livskvalitet. 

 

Hälsa, säkerhetspolitik och ekosystem försämras med de rådande klimatförändringarna. 

Korrelationer mellan konflikter och klimatförändringar finns och även om Sverige skulle klara 

sig väl, som geografisk plats, skulle den förändrade omvärlden innebära stora konsekvenser för 

nationen (Klein, 2014). Hållbarhet är ett brett begrepp som inbegriper ett uthålligt användande 

av såväl naturresurser som sociala och ekonomiska resurser. Klimatfrågan, som är en av våra 

största hållbarhetsutmaningar idag, ackompanjeras av utmaningar gällande minskande 

naturresurser, komplexa rättvisefrågor och ett ekonomiskt system som baseras på oändliga 

naturresurser. Med kunskapen att dagens åtgärder påverkar klimatförändringens 

storleksordning väcks dock hopp. Resursproblemens uppmärksammande har lett till en rad nya 

idéer kring cirkuläritet och nya samarbetsformer. Befolkningsökningen ger utmaningar - 

globalisering och utveckling ger möjligheter. Hållbarhetsarbete och klimatanpassning bör 

inkorporeras i alla typer av beslut för att minska klimatförändringarna och öka samhällets 

motståndskraft. 

 

Till dessa globala, komplexa hållbarhetsfrågor läggs allt mer förtroende till lokala lösningar 

och kommunerna har i större utsträckning fått ansvar för miljöpolitiken (Håkansson, 2005). 

Vikten av lokala initiativ och handlingar understryks, likaså kommuners roll i att samordna och 

uppmuntra aktörer till samarbete kring hållbarhetsfrågor (Burström, 2000). Involvering från 

icke-experter krävs även för ett hållbart och relevant forskningsarbete. Lidskog och Sundquist 

(2011) uttrycker det rent av att miljöfrågor är alltför komplexa och svåra för att överlåtas till 

experter. 

 

Varför är det då inte bara för kommunerna att sätta igång? Tyvärr finns en del hinder som måste 

tacklas på vägen: klimatfrågan väcker skuldkänslor, ekonomiska aspekter väger tyngre än 

miljöaspekter och hållbarhetsarbetet kräver systematiskt och integrerat arbete men samtidigt 

tydliga roller och avsatta resurser (Burström, 2000; Håkansson, 2005). Ett dilemma för 

kommunen är att balansera de obligatoriska, kortsiktiga åtagandena med de strategiskt 

långsiktiga (Håkansson, 2005). Verkligheten för de som arbetar i kommunen är utmanande. 

Hållbarhetsarbete bör genomsyra hela verksamheten, vilket kräver samarbete. Ett lyckat 

samarbete kring miljöfrågor kräver i sin tur god kommunikation aktörer emellan. Dock finns 

sällan tid för reflektion i det vardagliga arbetet. Kommunikativa processer för att bygga upp 

tvärsektoriell kompetens, och minska skillnader mellan mål och vardagsarbete, efterfrågas. 

Genom prestigelös dialog kan ett situationsanpassat kunskapsbyggande ske. 

 



2 

 

Hur kan en kommun möta utmaningarna och arbeta med hållbarhetsfrågor? Hur kan en 

kommun inspireras till att låta hållbarhet genomsyra hela kommunens arbete med befintliga 

resurser? Studien som genomförs i “Mer än bara ord” kopplar samman en kommuns 

hållbarhetsarbete med kunskaper om hur motivation uppnås. Genom att utarbeta en 

kommunikationsstrategi och applicera kunskapen i en workshopserie ämnar detta 

kandidatexamensarbete att inspirera en kommun till långsiktigt hållbarhetsarbete. 

 

 1.1 Syfte och frågeställningar   

Syftet med kandidatexamensarbetet Mer än bara ord  är att utarbeta en kommunikationsstrategi 

som ökar motivationen till hållbarhetsarbete i en kommun. Kommunikationsstrategin ska vara 

generellt tillämpbar och verka motiverande till att arbeta långsiktigt och holistiskt med 

ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Uppsatsens fokus ligger på följande 

frågeställningar: 

- Kan motivationsteori appliceras på en kommuns hållbarhetsarbete för att öka 

förändringsvilja?  

- Är en workshop-serie ett bra forum för kommunikation med kommuner? 

 

1.2 Mål 
För att uppnå syftet valdes följande mål: 

1. Redovisa teorin bakom förändringsprocesser och tillvägagångssätt för att uppnå mål 

inom hållbarhetsarbete. 

2. Identifiera vilka aktörer som bör inkluderas för ett framgångsrikt hållbarhetsarbete i en 

kommun. 

3. Redogöra för centrala kommunikationsvetenskapliga begrepp. 

4. Identifiera motivationsfaktorer. 

5. Utarbeta en workshop-serie som del av kommunikationsstrategin. 

6. Testa kommunikationsstrategin på en pilotkommun. 

 

2. Metod 
Metoder som använts i studien har dels varit litteraturstudier, dels möten med sakkunniga 

personer samt användandet av utvärderingsmetoder. 

 

1. Litteraturstudie och informationsinhämtning 

Information har samlats in från böcker, publikationer samt kommuners och 

organisationers hemsidor. 
  

2. Inhämtning av synpunkter från sakkunniga 

Parallellt med litteraturstudien inhämtades information och skräddarsydda råd genom 

informella samtal med sakkunniga personer inom psykologi, workshopsanordning samt 

hållbarhetsarbete. 
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3. Utarbetning av en kommunikationsstrategi 

Med ovanstående punkter som underlag utarbetades en kommunikationsstrategi. 

Genom att själva testa övningar och utforma dem efter kommunens bakgrund och behov 

togs workshop-seriens innehåll fram. Övriga punkter i kommunikationsstrategin 

grundade sig på teori, tidigare erfarenheter samt diskussion med sakkunniga.  

 

4. Tillämpning av kommunikationsstrategin i praktiken 

Två workshoppar genomfördes med en kommuns tjänstemän. Före workshoppen 

arrangerades möte med miljöstrateg, kommunchef och kommunsekreterare för att 

samtala kring kommunens önskade utfall. 
  

5. Utvärdering 

För att analysera resultatet av arbetet hämtades inspiration från mål-resultatmodellen, 

målfri utvärdering samt självutvärdering som beskrivs av Karlsson (1999). 

 

- Mål-resultatmodellen jämför mål och resultat och fokuserar således på vad som 

händer, snarare än hur det händer. Metoden kräver att mål och resultat kan mätas i 

jämförbara enheter. Helst kan resultatet mätas med kvantitativa metoder, såsom 

systematiska observationer.  

- Målfri utvärdering innebär att man istället för att utgå från uttalade mål, utgår ifrån 

behov och upplevd nytta. Poängen med ett icke målinriktat fokus är att upptäcka 

oväntade sidoeffekter och oförutsedda resultat. 

- Självutvärdering är ett sätt att utvärdera arbete genom att kritiskt reflektera över 

handlande i relation till arbetets mål. Utvärderingen kan genomföras genom att 

material som dokumenterar vad arbetet genererat samlas in och utgör en grund för 

analys, diskussion och reflektion. 

 

Mål-resultatmodellen användes genom att undersöka framarbetat material från workshopparna 

och målfri utvärdering gjordes genom utvärdering med frågeställningar som öppnade för 

deltagarnas egenupplevda nyttor. För att utvärdera effektiviteten i den framtagna 

kommunikationsstrategin undersöktes den självupplevda motivations- och 

inspirationsförändringen hos deltagarna genom frågeformulär före och efter workshop-serien. 

Självutvärderingen gjordes genom att undersöka det som framarbetats av workshopdeltagarna. 

Genom att kombinera de tre metoderna vid utvärderingen önskades samtliga deltagare ges 

utrymme för synpunkter, samtidigt som fri analys av förbättringsmöjligheter för 

kommunikationsstrategin skulle kunna ske.  

 

Slutsatsen av rapporten är baserad på resultat av de utvärderingsmetoder som omnämnts. 

Regelbunden avrapportering och kontakt har skett med handledaren från Kungliga Tekniska 

Högskolan. 
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3. Kommunikation som motiverar till hållbarhet 
Studien som genomförts i Mer än bara ord kopplar samman en kommuns hållbarhetsarbete 

med kunskaper om hur motivation uppnås. Kommunikationsmodellen som presenteras i 

resultatet bygger på de teorier som presenteras i detta kapitel. Fakta är inhämtad genom 

litteraturstudie samt informella samtal med sakkunniga. 

 

3.1 Kommunikation - hur, för vem och varför? 

Kommunikation är grundläggande för de upplevelser och erfarenheter som vi människor 

baserar vår verklighet på. Genom kommunikation släpper vi in varandra i våra annars 

isolerade känslo- och medvetandesfärer, kommunikation är alltså en förutsättning för socialt 

umgänge och social organisering (Godemann och Michelsen, 2011). Kommunikation kan 

förklaras som interaktion mellan minst två individer som tillsammans skapar, utbyter och 

utvecklar mening (Ask, 2005). Kommunikation innefattar även sådant som inte händer i 

realtid och kan alltså ske med hjälp av bilder, böcker och datorer. 

3.1.1 Hur sker kommunikation effektivt? 

Människan bearbetar information via två olika processystem: det erfarenhetsbaserade 

processystemet och det analytiska processystemet. Det förstnämnda omfattar sådant som 

överlevnadsbeteende och är upphovet till känslor och instinkter, medan det sistnämnda 

kontrollerar analys och bearbetning av vetenskaplig information. Att endast tilltala det 

analytiska systemet - genom grafer, fakta och analytiska illustrationer - räcker inte för att 

uppmuntra beteendeförändring (se även kap.3.2). Enligt Center for Research on Environmental 

decisions (2009) är kommunikation som anpassats till det erfarenhetsbaserade processystemet 

det som mest effektivt aktiverar människor till handling. Genom livfulla framställningar, 

metaforer, personliga berättelser och jämförelser aktiveras erfarenhetssystemet. Dock innebär 

kommunikation som endast tilltalar detta system risker. För att intresset inte ska avta behöver 

mottagaren anledningar till att fortsätta vara engagerad. Det finns också risk att människor blir 

känslomässigt avtrubbade genom att upprepade gånger utsättas för känslomässigt ansträngande 

budskap. Effektiv kommunikation aktiverar både det analytiska och det erfarenhetsbaserade 

processystemen.  

 

Vidare finns det en begränsning för hur mycket vi kan oroa oss för på en gång. Hot som ligger 

nära i tiden väcker större oro än avlägsna faror, varpå komplexa frågor såsom 

klimatförändringarna blir svåra att hantera. ’Känslomässig avtrubbning’ kan hanteras genom 

att prata om fenomenets existens, visa förståelse inför att människor även tampas med andra 

brådskande problem samt genom att skapa en balans i kommunikationen mellan dagliga och 

långsiktiga utmaningar (Center for Research on Environmental Decisions, 2009). Om man som 

kommunikatör kommer långt bortifrån är det bra att engagera en lokalt känd person för att 

kunna utföra en mer effektiv kommunikation. 
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3.1.2 Hur lär man känna sin publik? 

Riskkommunikatörerna Lundgren och McMakin (2011) beskriver analys av den "publik" som 

kommunikationen avser. En grundläggande publiksanalys innefattar måttet av läskunnighet, 

föredragna kommunikationsmetoder och grad av "fientlighet". För en mer utförlig analys kan 

information om socioekonomisk status, åldersfördelning och kulturell fakta innefattas. En 

omfattande undersökning innebär att även psykologiska faktorer (såsom motivation och 

tankemodeller kring ämnet i fråga) analyseras. Vid krisinformation kan en grundläggande 

informationsnivå räcka, men vid kommunikation som syftar till medvetandeökning behövs en 

mer utförlig analys (Lundgren och McMakin, 2008). Då syftet med kommunikationen är att 

skapa konsensus eller beteendeförändringar behövs ofta en omfattande nivå.  

 

Hur kan man då lära känna sin publik? Såväl direkta som indirekta metoder står till buds för att 

inhämta informationen som efterfrågas. Direkta metoder utgörs av intervjuer, 

enkätundersökningar samt fokusgrupper medan indirekta tillvägagångssätt innefattar sådant 

som faktainhämtning från litteratur och publikationer (Lundgren och McMakin, 2008). 

Carlsson-Kanyama (2014) menar att kommunikation och mötesupplägg bör anpassas till 

förväntningar, kunskap och eventuella fördomar som identifieras genom den inhämtade 

informationen. 

 

När man kommunicerar är det viktigt att inkludera åhörarna och låta dem delta på det sätt de 

önskar (Center for Research on Environmental Decisions, 2009). Att lyssna innebär inte bara 

att höra - att lyssna är en strävan att förstå. Hellspong (2011) redogör för vad det innebär att 

vara en aktiv lyssnare: höra vad talaren säger, försöka förstå det, vara öppen för att ta till sig 

budskapet och sedan vara beredd på att agera i ord och handling. För att kunna lyssna är det 

viktigt med uppmärksamhet och strävan att se personens känslor, vilja och syn på världen. 

Förståelse kan nås genom att känna in reaktioner, undersöka vilken inställning personen har 

och hur hen vill påverka lyssnaren.  

3.1.3 Att anpassa kommunikation 

Människor drivs olika starkt av lockelser och avskräckelser. En del motiveras i första hand av 

att höra tilltalande argument, såsom hur mycket pengar eller tid som kan sparas genom en 

åtgärd. Andra drivs främst av avskräckande exempel, exempelvis hur mycket pengar eller tid 

man kommer förlora om man inte utför en åtgärd. Vanligtvis undviker personer hellre förluster 

än söker chanser. Genom att känna till olikheterna bland mottagarna och dels använda uttryck 

såsom hopp, önskan samt undvikande av missade möjligheter och dels uttrycka budskapet med 

ansvar, nödvändighet och undvikande av misstag, ökar chanserna att nå olika typer av åhörare 

(Center for Research on Environmental Decisions, 2009). Vid kommunikation är det viktigt att 

vara medveten om mottagarens verklighetsuppfattning; ibland kan förekomsten av olika 

perspektiv behöva synliggöras för att undvika missförstånd (Håkansson, 2005). Om ett 

perspektiv grundar sig på felaktig information behöver den felaktiga mentala modellen ersättas 

med korrekt information för att kommunikationen ska vara av värde (Center for Research on 

Environmental Decisions, 2009). 
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3.1.4 Kommunikation för ökad förståelse och kunskap 

Dialog beskrivs av Håkansson (2005, s.59) som ”en förståelse genom att resonera”  

Människor berättar inte om något endast för att andra ska förstå, genom att berätta för andra 

berättar man även för sig själv. Meningen med dialog är inte att skapa konsensus, utan att föra 

fram olika ståndpunkter samt få förståelse för sin och andras kunskap, uppfattning och intresse. 

Håkansson understryker dessutom att exempel tjänar som en viktig kunskapskälla och skapar 

förståelse för andra personers synsätt och erfarenheter (Håkansson, 2005). Om en workshop 

används som kommunikationsform är det viktigt att arrangören är medveten om att mötet endast 

är en del av beslutsprocessen; personerna bearbetar beslutet i fikapausen och i träffar utanför 

mötet (Jägerskog,2014; Center for Research on Environmental Decisions, 2009). 

 

Diskussion kan användas som en väg till kunskap genom att möjliggöra fördjupade insikter och 

hindra allmänt vedertagna åsikter att stelna till dogmer. Genom diskussion minskar deltagarnas 

egocentricitet (eftersom de tvingas tänka utanför sina egna tankeramar) vilket gör det lättare att 

förstå andras synsätt. Den sociala gemenskapen i en grupp stärks genom diskussion, vilket kan 

göra att gruppmedlemmarna arbetar bättre ihop (se kap.3.1.4) Inlärningspsykologiskt är det 

dessutom lättare att ta till sig nya tankar om man får bearbeta och diskutera det med andra 

(Hellspong, 2011). Att summera en diskussion kan vara en del i problemlösningsstrategi.  

 

Vid kommunikation till en grupp, i syfte att undervisa, kan 4MAT-modellen vara till hjälp för 

att öka deltagarnas motivation och prestation. Fyra olika inlärningsstilar som bygger på hur vi 

uppfattar och bearbetar ny information har identifierats av Nicoll-Senft och Seider (2009) :  

Genom att anpassa aktiviteter och material till alla fyra stilar menar Nicoll-Senft och Seider att 

inlärning underlättas.  

3.1.5 Hur kommuniceras hållbarhetsfrågor? 

Eftersom hållbarhet innefattar mer än bara fakta är hållbarhetskommunikation komplext. 

Hållbarhet kan ses som en ‘värdering’ och precis som rättvisa eller kärleksfullhet måste 

begreppet diskuteras för att kunna hanteras (Rozental, 2014). Hållbarhetskommunikation 

innebär såväl diskussion kring sociala värden och normer som att öppna upp för en kritisk 

medvetenhet och öka förståelsen inför människans relation till naturen. 

Hållbarhetskommunikation har ännu inte ett eget teoretiskt ramverk, utan bygger bland annat 

på systemteori, psykologi och sociologi. Hållbarhetskommunikation kännetecknas, enligt 

Godemann och Michelsen (2011), av bland annat nedanstående punkter. 

Analytisk typ vill reflektera och sammankoppla ny information med redan befintlig 
kunskap. Typen tänker logiskt och älskar att formulera teorier och modeller. 

‘Sunt förnuft’-typ vill lära genom praktiska, ‘hands-on’-metoder och experimentell 
inlärning.  

Dynamisk typ vill lära genom att själv utforska och ta risker, sammankoppla ny 
information med meningsfulla ting, samt pröva fakta i nya kontexter.  

1 
Fantasifull typ vill finna mening i det man lär sig, diskutera och reflektera. 

2 

3 

4 
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- Diskussion sker kring problematiska situationer och hur de kan lösas. 

- Hållbarhet etableras som ett inneboende socialt värde, acceptans för olika syner på 

hållbarhet uttrycks. 

- Kommunikationen har en stark koppling till hur media kommunicerar frågan.  

Hållbarhetskommunikation kräver dels ett brett spektra av kunskap, dels betydelse och 

tillämplighet för kunskapen i praktiken. Kunskap kring interaktioner, funktioner och processer 

samt diskussioner kring etik, känslor och meningsfullhet bör komplettera naturvetenskaplig 

fakta (Godemann och Michelsen, 2011). Att kommunicera med alltför vetenskapliga termer gör 

att meddelandet inte kan mottas handlingskraftigt; ett begripligt språk är viktigt och såvida 

vetenskapliga ord inte beskrivs väldigt väl bör de undvikas. Det är också viktigt att vara 

medveten om att det finns vissa ord som har en särskild laddning; en del kan vara politiskt 

laddade, andra kan vara "urvattnade" (Center for Research on Environmental Decisions, 2009). 

Godemann och  Michelsen (2011) menar syrligt att ordet ‘hållbarhet’ har använts på så många 

olika sätt, och i så många olika sammanhang, att man kan betvivla om det fortfarande betyder 

någonting i politiska sammanhang. Hall menar att ordet ‘miljöproblem’ bör bytas ut mot 

‘resursproblem’ på grund av politisk laddning och förutfattade meningar (Hall, 2012). För att 

ge en rättvisande bild av hållbarhetsfrågor menar man i rapporten The Psychology of Climate 

Change Communication att det är viktigt att understryka att det inte ”bara” handlar om miljö 

och ekosystem utan även om nationell säkerhet, hälsa och ekonomi (Center for Research on 

Environmental Decisions, 2009). 

 

Hållbarhetsfrågor är ofta sammankopplade med osäkerhet och varierad riskperception 

(Godemann och Michelsen, 2011). Vid kommunikation av osäkerheter är det viktigt att hjälpa 

åhörarna att reda ut vad som är säkert och vad som är mindre säkert. Ordval kan även här ha 

stor betydelse för hur något uppfattas och det är inte alltid att mottagaren tolkar ”mycket troligt” 

på samma vis som t.ex. forskaren gör det. Vidare har människor hög “diskonteringsränta”; allt 

som händer i den nära framtiden anses viktigare än det som händer långt framöver. Därför bör 

exempel som ligger nära i tiden samt belägg för hur åhörarna själva kan drabbas av det 

omdiskuterade hållbarhetsproblemet lyftas. En annan företeelse som är viktig att känna till och 

som kan uppmärksammas vid hållbarhetskommunikation är vad som på engelska kallas ’Single 

Action Bias’ (fritt översatt: ‘partiskhet till viss handling’) (Center for Research on 

Environmental Decisions, 2009). Fenomenet innebär att människor tenderar att hantera 

riskfyllda, osäkra situationer genom att utföra enstaka handlingar, och sedan intala sig att de 

gjort tillräckligt i frågan. Exempel på en sådan överförenkling av ett komplext problem är att 

känna att källsortering är en tillräcklig åtgärd för att hantera avfallsfrågan.  

 

3.2 Motivation 
I psykologins behandlingsbransch är information en förlegad metod till förändring. Att endast 

förse mottagaren med information ger ibland till och med motsatt effekt, därför har 

‘motiverande samtal’ vuxit fram som ett populärt tillvägagångssätt att hjälpa personer till 

förändring (Farbing, 2010). Insikten om att mottagaren påverkas av det den hör sig själv säga 

och de argument hen själv utvecklar har påverkat utformningen av samtalet.  
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3.2.1 Vad är motivation? 

En modern förklaring av ‘motivation’ är att det inte enbart är en inre, plötslig kraft, utan balans 

mellan vilja och tilltro på den egna förmågan (Farbing, 2010). Det räcker alltså inte att vara 

mycket angelägen till förändring - är tilltron till förändringsmöjlighet låg måste den förbättras 

till samma nivå som viljan, innan personen är motiverad att agera.  

 

Om man inte är motiverad finns det risk att förhala ett händelseförlopp - trots medvetenhet om 

att uppskjutandet kan ge negativa konsekvenser. Prokrastinering kallas fenomenet att skjuta 

upp viktiga saker och det har sedan länge varit känt att ju längre bort tidsmässigt något är, desto 

mindre påverkan har det på en persons beslut (Rozental, n.d.; Steel, 2007). Forskning kring 

prokrastinering visar att framförallt fyra faktorer avgör: värdet i att utföra en uppgift, tilltron 

till att lyckas och nå belöning, när i tiden belöningen kan nås samt förmågan att sträva efter 

något som ger belöning först på sikt (Figur 1) (Rozental, n.d.). ‘Belöningen’ kan antingen vara 

av inre karaktär (t.ex. glädjen av att nå ett mål) eller av yttre karaktär (t.ex. fira med en tårta att 

målet är nått). Inre belöningar driver folk till långsiktig motivation och inre motiv tenderar att 

underlätta för människor att uthärda arbete under press. Dock är en kombination av inre och 

yttre belöning mest effektivt för en grupp, då det är svårt att hitta inre motiv som fungerar lika 

bra för gruppens alla medlemmar. 

 

Enligt Sigtryggsson bygger dagens hållbarhetsarbete till stor del på frivilliga åtagande och 

bristande bestraffning om åtagandena bryts är ett problem (S. Sigtryggsson, 2014). När det ställs 

höga krav på självdisciplin är det viktigt att känna till vad som kan leda till prokrastinering. 

Rozental (2014) menar att det är viktigt att se över vilka distraktioner som finns i det dagliga 

arbetet - då enkla åtgärder ibland kan frigöra tid. Rozental hävdar även att personer som redan 

är överbelastade av arbete - och därför ej är motiverade till hållbarhetsarbete - inte behöver höra 

förslag på hur de kan göra istället. De behöver få ökad förväntan och fundera på möjligheter att 

frigöra utrymme för arbetet inom verksamheten. 

3.2.2 Att finna motivation 

Eftersom motivation förklaras som balans mellan vilja och tilltro på den egna förmågan kan 

man arbeta med att förstärka de båda faktorerna. 

Värdet i att utföra en uppgift 

Krav och straff räcker ej i längden, utan man måste få uppmärksamhet och belöning i efterhand 

samt se sitt arbete i ett sammanhang för att uppleva motivation (Rozental, 2014). Nyttan 

refererar till hur åtråvärd en uppgift eller ett val är för en individ. Det som ger högst nytta 

genomförs. Genom att öka nyttan av en uppgift minskar prokrastinering. Ett sätt att förklara 

nyttan i en uppgift är via en formel som används inom Temporal Motivation Theory (Steel, 

2007).  
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Vidare knep för att minska prokrastinering är att kombinera uppgiften med något som ger 

belöning på kortare sikt, eller öka ‘självnöjsamheten’ i att utföra uppgiften - kanske är det inte 

en tillräckligt stimulerande uppgift att genomföra (Steel, 2007)? I ett utav klimatkommunernas 

projekt klimatcoaching-stöd till lokalt klimatarbete i små kommuner konstaterades att 

“månadens tårta” var en uppskattad belöning. Kommuner som utmärkt sig inom klimatarbetet 

belönades med tårta (Borgström och S. Johansson, 2014). I The Psychology of Climate Change 

Communication (2009) lyfts liknande exempel på hur långsiktiga 

energibesparingsinvesteringar belönats genom att låta företagsnamn publiceras på en hemsida.  

Tilltro till den egna förmågan 

Ett annat sätt att minska prokrastinering för en uppgift är att höja förväntningen på att klara 

uppgiften. Personer måste visa för dem själva att de är kapabla att lyckas (Steel, 2007). Att 

känna att man klarar av något och se att man tagit ett steg på vägen ökar motivationen (Rozental, 

2014). Emellertid bör man inte tänka att det första steget måste vara rätt (då det kan leda till att 

man inte vågar börja), det viktiga är att sätta upp realistiska delmål som man själv klarar av att 

genomföra. 

Motivera till förändring 

Hjärnan balanserar långtida risker med omedelbara bekymmer. Känslor och instinkter ger stark 

motivation till handling, varpå man vid kommunikation av långtida risker gärna bör anspela till 

personers känslor (Center for Research on Environmental Decisions, 2009). Farbring 

understryker i Handbok i motiverande samtal-MI (2010) att motivation till förändring måste 

vårdas. Tills dess att förändring genomförts och stabiliserats måste konkreta möjligheter till 

åtgärder finnas tillgängliga. 

 

3.3 Förändringsprocesser 
Förändring är ett ständigt aktuellt ämne; Pythagoras lär ha sagt “Allting förändras, men 

ingenting förgås” (Pythagoras, n.d.) och Bill Clinton myntade uttrycket “Det vi vill ska bestå, 

måste vi förändra”(Clinton, n.d.). Vetenskap kring förändringsprocesser utvecklas för att 

optimera fördelarna med förändringen samtidigt som risker och kostnader minimeras (Murthy, 

2007). 

3.3.1 Hållbarhetsrelaterat förändringsarbete i ett företag eller en organisation 

Lozano et al. Presenterar organisationsförändring för hållbarhet som ett relativt nytt ämne med 

begränsad mängd forskning och inrapporterade praktiska försök. Siebenhüner och Arnold 

 
            Beteckningar 

N Nytta 

F Förväntan 

V Värde 

f Fördröjning till belöning 

Ƭ Individuell förmåga att vänta på belöning 

Figur 1. Formel som beskriver en uppgifts eller ett vals ’nytta’. Formeln används inom 

Temporal Motivation Theory (Steel,2007).  



10 

 

(2007) menar att många managementstudier kring hur företag kan jobba med hållbar utveckling 

förringar rollen av kunskap och inlärning. De menar att hållbarhetsrelaterade förändringar ej 

kan genomföras med hjälp av ett färdigt koncept, utan kräver att företaget lär efter dess unika 

förutsättningar. ‘Organisatorisk inlärning’ kan förklaras som processen i vilken en 

organisations kunskap och värderingar förändras. Lozano et al. (2014) har konstaterat att 

inlärningsprocessen ökar organisationens förmåga att lösa problem samt uträtta åtgärder, och 

menar att processen är en nödvänlighet för att implementera hållbar utveckling i praktiken.  

 

Storleken på ett företag har betydelse för dess möjlighet att förändras. Stora företag avsätter 

mycket resurser för forskning och till att utveckla professionellt genomförda aktiviteter, medan 

kortare kommunikationsvägar och mindre administrationskrav tillåter ny kunskap att spridas 

snabbare i mindre företag (Siebenhüner and Arnold, 2007). Långvarig hållbarhetsförändring 

inom organisationer eller företag kräver ofta förändring av organisationsstruktur, drift och 

ledningsstil (Lozano et al., 2014). Dessutom behövs en utveckling av hållbarhetsvisioner för 

framtiden, mentala modeller och förslag på hur dessa nås.  

3.3.2 Anledningar till varför förändringar misslyckas 

John P. Kotter (professor inom ledarskap) har identifierat åtta vanliga anledningar till varför 

förändringsarbete misslyckas, genom att ha följt över 100 företag i förändring. Nedan 

presenteras de åtta anledningarna (Kotter, 1995). 

 

3.3.3 ‘Change Management’ 

‘Change Management’ är ett vedertaget begrepp för hantering av processer som implementerar 

förändringar utav informationsteknik, företagsprocesser, organisationsstrukturer och 

arbetsuppgifter. En av de centrala frågorna inom Change Management  är diskussion kring vad 

som behöver göras för att förändring ska bli ett mer välkomnande koncept. (Murthy, 2007) 

Nedan presenteras kort vad förändring innebär för individ, team och ledare. Genom de tre 

kategorierna belyses en persons olika roller och intressen som väger in vid val. 

Individen  

I en organisations förändringsarbete bör människan stå i fokus; en storskalig förändring kan 

aldrig ske effektivt utan att individerna är ’med på tåget’. För att detta ska ske krävs innovativa 

tillvägagångssätt för att kunna mäta, motivera och belöna individernas prestationer. Det finns 

En tillräcklig känsla av brådska har ej etablerats.  1 

En tillräcklig guidande förening har ej skapats.  

Brist på vision. 

Visionen har inte kommunicerats tillräckligt.  

Hinder för den nya visionen har ej tagits bort.  

Det har ej skett en systematisk planering för och skapande av kortsiktiga vinster 

Framgång har tagits ut för tidigt.  

Förändringar har ej blivit förankrade I organisationens kultur.  

 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
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mängder av råd kring hur motstånd till förändring hanteras, men Murthy presenterar även 

följande ‘vinster’ som kan ligga till grund för varför människor accepterar förändring (Murthy, 

2007):  

- Trygghet i arbetssituationen. 

- Monetära vinster eller övriga fördelar såsom förbättrade arbetsvillkor. 

- Statusfördelar. 

- Personlig tillfredsställelse genom att utföra ett intressant arbete, ha mer ansvar m.m. 

- Arbetets natur - mer utmanande eller mindre komplicerat. 

- Möjlighet att bidra till utformandet av förändringsprocessen.  

Teamet 

Det krävs ett bra ”team” för att arbeta med förändring i en grupp. Viktigt för en team-medlem 

är att värdera sin delaktighet, lyssna, vara intresserad och omtänksam. Vidare bör personen 

respektera skillnader, hantera konflikter korrekt och vara inkluderande i 

beslutsfattandeprocesser (Murthy, 2007). I en förändring krävs tid för att individerna i teamet 

ska hinna anpassa sig. Alla människor har olika verklighetsuppfattning och i små grupper 

(såsom i en yrkesgrupp) kan kulturer uppstå som grundas på gemensamma antaganden om 

verkligheten (Håkansson, 2005). De undermedvetna antagandena spelar roll för tankar och 

handling och de olika yrkesgruppernas traditioner gör att perspektiv och tolkning av en 

gemensam uppgift är olika. Förändringssituationer kräver tid för reflektion så att människor 

kan anpassa sitt professionella handlande.  

Ledaren 

Utöver att det krävs ett team som arbetar väl ihop är ledarskap oerhört väsentligt. Murthy 

hänvisar till de “ledarskapets paradoxer” som (Evans, 2005 citerad av Murthy, 2007, s.25). 

 

(i) Ha förmåga att: -bygga nära relationer till 

personalen. 

-leda. 

-hålla personalen på lämpligt 

avstånd. 

-hålla sig själv i bakgrunden. 

(ii) Att: -vara tolerant. 

 

-vara visionerande. 

-vara flexibel. 

-vara självsäker. 

-fritt uttrycka åsikter. 

-planera sin tid väl. 

-lita på sin personal. 

-veta hur man vill att saker          

och ting ska gå till. 

-ha fötterna på jorden. 

-vara reflekterande. 

-vara ödmjuk 

-vara diplomatisk. 

-vara flexibel med sitt schema. 

-hålla ett öga på vad som pågår. 

(iii) Att bevara: -fokus på sin arbetsgrupps mål. -vara lojal mot övergripande 

verksamhet. 

(iv) Att försöka: -vinna konsensus. -ta genvägar. 

Tabell 1. Ledarskapets paradoxer (Evans, 2005 citerad av Murthy, 2007, s.25). 
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Ledarskapets paradoxer belyser de svårigheter en ledare bemöter i sin roll som ledare. 

Medvetenhet kring vanliga utmaningar kan underlätta för ledaren att hantera de svåra 

situationer som kan uppstå vid förändringsarbete. 

 

3.4  Hållbarhetsarbete i kommunen 

‘Hållbarhet’ innebär en sak för en privatperson och något annat för en verksamhet. Lozano 

(2013) menar att en verksamhets hållbarhetsarbete innebär en iterativ strävan efter att förbättra 

aktiviteter, strukturer och ledning, samt utveckla interaktioner med omgivningen för att bidraga 

till ett mer hållbart samhälle. 

3.4.1 Vilka borde arbeta med hållbarhet i en kommun? 

Så hur bör då arbetet med hållbarhet ske i en kommun? I tidigare kapitel har fördelarna med 

gruppdiskussioner omnämnts (se kap.3.1.4). Fakta som är trolig, men ej hundra procent säker, 

hanteras bäst i grupp - så att informationen kan diskuteras och bearbetas med de övriga 

gruppmedlemmarna (Center for Research on Environmental Decisions, 2009). Huruvida 

hållbarhetsarbetet borde ske i redan befintliga grupper, eller nyskapade grupper kan diskuteras. 

Håkansson (2005) menar att det finns risker med att skapa nya grupper och arenor: brist på 

kontinuitet i arbetet, särbehandling av vissa frågor samt förbisedda demokratiaspekter är några 

faror. För att kommunicera klimatfrågor effektivt betonar fördelarna med att använda redan 

existerande länkar för att sprida information (Center for Research on Environmental Decisions, 

2009). 

 

Då kommunalt hållbarhetsarbete diskuteras blir det aktuellt att fundera på rollerna som finns 

för politiker respektive tjänstemän. Politiker och tjänstemän är ömsesidigt beroende av 

varandra. De folkvalda politikerna tar de yttersta besluten och deras roll är att fastslå mål och 

riktlinjer för verksamheten. Tjänstemännen använder sin erfarenhet och kunskap för att utarbeta 

förslag som oftast antas. Deras roller är formellt tydliga men är i vardagsarbetet mer 

överlappande (Håkansson, 2005). Håkansson menar att nya uppdrag och idéer måste preciseras 

i det dagliga arbetet för att få genomslag.  

 

Då hållbarhetsfrågor styrs politiskt kan en fördröjning av åtgärder förekomma - politiker kan 

dra sig från att göra satsningar som sträcker sig längre än sin mandatperiod. Vidare kan 

långsiktighet förbises i jakten på röster; ibland är den samhällsekonomiskt motiverade åtgärden 

inte politiskt rationell, för att den exempelvis inte ger tillräcklig märkbar effekt eller är 

impopulär bland väljarna. Ett annat skäl till att vissa viktiga åtgärder ej genomförs är 

förekomsten av målkonflikter. Politiken ansvarar för effektivitet i resursanvändning och 

inflation, tillväxt och arbetssysselsättning. Ibland uppfattas valet som “tillväxt eller miljö”, men 

Pihl (2014) menar att det verkliga valet är mellan tillväxt med tilltagande miljöskador eller 

tillväxt med miljöförbättringar. Dessutom menar Linnenluecke et. al. (2009) att ett lyckat 

hållbarhetsarbete kräver ett holistiskt perspektiv. Skulle arbetet kunna bli mer långsiktigt om 

tjänstemän hade större ansvar för hållbarhetsarbetet?  
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3.4.2 Hur bör hållbarhetsarbetet ske?  

För kommuner, som är del av Sveriges demokratiska system, är arbetssättet för hållbarhet 

annorlunda än i ett företag. Håkansson (2005) menar att arbete i projektgrupper med långsiktig 

och tvärsektoriell fokus fungerar bättre i kommuner vars arbetskultur präglas av “utredning” 

och sämre i kommuner där kulturen domineras av “handling”. Handlingsinriktade kommuner 

har enligt Håkansson en tendens att ogilla tvärsektionella samarbeten då dessa anses ta för lång 

tid. En annan slutsats som Håkansson drar är att projektgrupper kan vara ett forum i vilket inte 

alla kan komma till tals; vissa har ett behov att diskutera frågor internt innan de kan bidra 

konstruktivt till öppna diskussioner. Därav kan formen med remissförfarande vara viktig att 

överväga.  

Vikten av mål 

Forskning visar på värdet av att formulera mål. Välformulerade mål leder till att uppgifter 

genomförs och kan motivera till större ansträngningar och uthållighet i riktning att uppnå målet. 

Idealt byggs övergripande mål upp utav mindre delmål. (Day och Tosey, 2011) Enligt 

tidsbestämd motivationsteori kommer de mål som har störst nytta utifrån 

motivationsekvationen (se kap. 3.2.2) vara de som först genomförs.  

 

Målformuleringsprocessen är av stor betydelse för hur framgångsrikt mål nås och viktiga 

ledstjärnor vid processen är begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet. Om målen ska 

kunna uppnås måste de vara hanterbara och realistiska i förhållande till resurstillgångar, 

tillgänglig kunskap och hjälpmedel. Breda mål är mindre troliga att uppnås jämfört med 

specifika mål, delvis eftersom att framsteg lättare kan mätas för specifika mål. Vidare är det 

lättare att uppnå mål som kan utvärderas och åtgärdas under kortare tidsintervall (Schunk, 1989 

refererad till av Day och Tosey, 2011, s.518). Samtidigt som det är viktigt att målen är mätbara 

så finns det en risk att jakten på mätbarhet gör att man mäter det som är enkelt snarare än det 

som är viktigt (Hagström et al., 2008). 

Systemperspektiv - ett hjälpverktyg? 

Relevansen av att betrakta system har ökat i takt med att mänsklighetens problem allt oftare har 

global karaktär. (Boardman och Sauser, 2008) Systemperspektivet ses ibland som en 

förutsättning för lyckat hållbarhetsarbete; bland annat anser Lidskog och Sundqvist (2011) att 

lösningar till miljöproblem alltmer är systemfrågor, snarare än frågor inom individens ansvar. 

“Modeller av verkligheten är inte verkligheten. Det är en förenklad bild av 

verkligheten. Dock fungerar modeller som en god utgångspunkt för analys och 

resonemang.” (Hagström et al., 2008, s.6).  

Systemtänk appliceras då ‘ostrukturerat funderande’ riskerar överväldigas av debatt, val och 

åtskilda läror (Boardman och Sauser, 2008). Systemtänk garanterar inte framgång, men finns 

som ett verktyg då det förefaller omöjligt att tänka.  

3.4.3 Ömsesidig påverkan 

Under det senaste decenniet har det varit starkt fokus på allmänhetens roll i beslutsfattandet. 

Det finns ett växande krav på involvering i beslutsfattande, vilket utmanar den klassiska synen 

på representativ demokrati - om de folkvaldas åsikter ej speglar väljarnas åsikter leder det till 

politikermisstro. Då vetenskap ska omsättas i praktiken är det vanligt att lekmän undervisas 
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istället för att lyssnas på, för att de inte anses tillräckligt kompetenta för att påverka beslut. 

Dock anser Lidskog och Sundqvist (2011) att vetenskapsmän borde lära från lekmän i större 

utsträckning, då det ofta handlar om så mycket mer än vetenskapliga faktakunskaper. Värdet 

på vetenskap minskar om lekmäns kunskaper undervärderas.  

 

Å andra sidan är det viktigt med starka initiativ från ledningens håll. Siebenhüner och Arnold 

(2007) menar att de företag som verkligen har engagerats inom hållbarhet har gjort det främst 

genom ledningens initiativ. Dessutom finns det en del asymmetrier inom opinionsbildningen, 

menar Pihl. Långsamma, gradvisa förändringar väcker ej samma uppmärksamhet som drastiska 

och beslutsfattare bör därför vara uppmärksammade på att allmänhetens engagemang ofta drivs 

av oro (Pihl, 2014; Lidskog och Sundqvist, 2011). Smala intressen kan även bli 

överrepresenterade. Eftersom sociala belöningar och sanktioner är starkare i små grupper 

arbetar gruppens medlemmar ofta hårdare (Pihl, 2014). Miljöförändringar sker ofta gradvis, 

alltså väcker frågan inte spontant stor uppmärksamhet, dessutom driver miljöorganisationer ofta 

breda intressen, varpå det inte uppstår den typen av sociala belöningar och sanktioner som det 

gör för smala intressen.  

 

Ovan diskuterades allmänhetens påverkansroll i hållbarhetsarbete och implementering av ny 

vetenskap. Det finns även sätt för staten att påverka befolkningen; man kan dela in styrmedel i 

kategorierna tvingande, ekonomiska samt pedagogiska (Pihl, 2014): 

- Tvingande styrmedel (påbud, lagar förbjuder/begränsar verksamhet eller substans).  

- Ekonomiska styrmedel (styr verksamhet genom ekonomiska pålagor - begränsar 

användandet av en vara/gör det lönsamt att utveckla ett miljövänligare alternativ). 

- Pedagogiska styrmedel (Normbildning, utbildning, information skapar intresse och 

motivation hos befolkningen). 

Länge har tvingande styrmedel ansetts mest lämpliga för att lösa miljöproblem, men idag är det 

allt vanligare med ekonomiska och pedagogiska. Större tilltro har successivt lagts på ‘den 

medvetne konsumenten’ och individer och hushåll har alltmer ersatt organisationer och 

politiska institutioner som förändringsagenter. Dessutom leder globaliseringen till att 

förbudslagstiftning blir ineffektivt och ‘valtaktiskt’ riskfyllt. Staten låter därför hellre 

tillvägagångssättet avgöras av mindre aktörer. Genom ekonomiska och pedagogiska styrmedel 

kan staten visa vägen och överlåta lösningarna till individer, organisationer och företag. Dock 

måste pedagogiska och ekonomiska styrmedel anpassas väl efter mottagarens tillhörighet av 

grupp och kultur (Lidskog och Sundqvist, 2011). En individ påverkas starkare av kultur och 

normer än av en kampanjs vädjan eller faktainformation.  
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3.5 Workshop   

Människor lär sig på olika vis. Som nämndes i kapitel 3.2 påverkas vi effektivt av det vi själva 

hör oss säga och de argument vi själva utvecklar (Farbing, 2010). En workshop är en lämplig 

mötesform då nytt arbete påbörjas - deltagarna får testa nya metoder i en säker situation - och 

ger en intensiv utbildningsmöjlighet för personer som ej är villiga att avsätta mycket tid (Work 

Group for Community Health and Development, 2013). Att dela kunskap med kollegor 

utvecklar idéer och skapar en känsla av gemensamt syfte.  

3.5.1 Förberedelser 

Att förbereda en workshop innebär främst att arbeta fram vad som krävs för att deltagarna ska 

uppnå det som efterfrågas. Enligt Carlsson-Kanyama, som är väl erfaren i att arrangera 

workshoppar för kommunanställda, bör inga detaljer planeras förrän det finns en klar bild av 

vad som efterfrågas. En workshopfacilitator måste vara punktlig, lyhörd, bestämd och kunnig 

(Carlsson-Kayama, 2014). Första steget i förberedelsen är därför att samla in gedigen kunskap 

inom ämnet. 

 

För att kunna anpassa materialet efter deltagarna är det viktigt att inhämta kunskap om dem och 

deras tidigare erfarenheter: antingen via efterforskning eller genom direktkontakt. Kännedom 

om deltagarnas kontext samt befintliga kunskap i ämnet underlättar justering av svårighetsgrad 

(Work Group for Community Health and Development, 2013). Att känna till omständigheterna 

för deltagandet i workshoppen, och fundera över om deltagarna själva valt att delta, eller endast 

ser det som en del i sin yrkesroll, samt vara beredd på särskilda ingångsattityder är viktigt för 

att som facilitator kunna acceptera även negativa bemötanden (Carlsson-Kanyama, 2014). 

Lämpligt antal deltagare brukar sägas vara mellan 8-12 personer (Work Group for Community 

Health and Development, 2013). Gruppens storlek avgör huruvida alla får möjlighet att komma 

till tals och få uppmärksamhet samt att det finns tillräckligt mycket åsikter och idéer för god 

diskussion. 

 

Julie Perrine (som undervisar entreprenörskap och administration) understryker vikten av en 

koncis inbjudan. Namnet på arrangörerna, typ av möte, inbjudna personer, tid och möteslokal 

ska tydligt presenteras i inbjudan. Då elektronisk inbjudan skickas bör textfälten användas 

effektivt och inkludera stödjande detaljer (Perrine, 2011). Valet av datum bör ske så att de 

avsedda deltagarna kan avsätta tid och om workshoppen äger rum 2-4 månader innan en 

kampanj eller event finns större chans att de framarbetade samarbetena stärks (350.org, n.d.). 

 

Genom att sända ett frågeformulär i samband med inbjudan kan information om deltagarna 

inhämtas, och grund till målfri utvärdering läggas (Wester, 2014; Olsson, 1999). Det är, enligt 

Jägerskog (2014), en balansgång att ta reda på information om deltagarna, utan att påverka 

deras unika infallsvinklar till frågan som ska diskuteras. Det finns även teorier kring att det är 

positivt att se till att personer i dialog har samma “förförståelse”, då vi tänker inom en ram av 

uppfattningar (Hellspong, 2011). 
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Praktiska förberedelser bör inte underskattas enligt Annika Carlsson-Kanyama. Att i förväg 

känna till lokalens förutsättningar, ha bra rekvisita samt utveckla ett detaljerat körschema lägger 

grunden till ett lyckat workshop-arrangemang. Då det finns två facilitatorer är det oerhört viktigt 

att båda utstrålar säkerhet och kontroll, så att inte deltagarna distraheras (Carlsson-Kanyama, 

2014). Om man som facilitator vill ha en icke-auktoritär stil, är det positivt om lokalen ger ett 

välkommande och informellt första intryck och att stolarna är placerade så att alla ser varandra 

(Work Group for Community Health and Development, 2013). 

3.5.2 Genomförande av workshop 

Om deltagarna ansluter efterhand, en tid innan workshoppen satt igång, kan en positiv start på 

workshoppen vara att prata med personerna efterhand som de kommer samt dela ut eventuellt 

material. Introduktionen av workshoppen ger tillfälle att sätta en positiv ton och göra deltagarna 

bekväma och intresserade. Det är viktigt att låta gruppen bekanta sig med varandra och med 

facilitatorn, till exempel genom en kort presentationsrunda eller lek. Ett tydligt tidsschema bör 

gås igenom och vara synligt under hela workshoppen, så att deltagarna ej behöver oroa sig om 

vad som komma skall (Work Group for Community Health and Development, 2013). Att 

facilitatorn uppdaterar deltagarna om tidsställningen under workshoppen inger trygghet.  

 

En medellång workshop à två timmar ger tid nog för idéer och koncept att hinna nå ett visst 

djup, men är också lång nog för deltagarna att hinna bli uttråkade eller överväldigade. Genom 

att variera typen av aktiviteter, allvarsamheten i materialet samt ge tid för paus, diskussion och 

reflektion kan deltagarnas koncentration bibehållas. Man talar inom psykologin om en persons 

“koncentrationsfönster”: efter 20 minuter börjar de flesta tappa koncentrationen (Work Group 

for Community Health and Development, 2013). Genom att byta aktivitet, samtalsämne eller 

presentationsmetod kan intresset upprätthållas. Presentationsmetoden och facilitatorns stil bör 

spegla workshopens ämne: handlar till exempel ämnet om experimentell undervisning bör detta 

även uttryckas i övningarna. 
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4. Kommunikationsstrategi för hållbarhet 
I följande avsnitt presenteras studiens resultat. Med föregående kapitel som teoretiskt underlag 

samt genom diskussion och testgenomkörning utarbetades en kommunikationsstrategi. 

Strategins elva steg ämnar innehålla det som krävs för att motivera till hållbarhetsarbete i en 

kommun. I avsnitt 4.1 beskrivs syfte och innehåll av respektive steg och i avsnitt 4.2 presenteras 

det som framkom genom studiens fallstudie, då kommunikationsstrategin testades på en 

pilotkommun i södra Sverige. 

 

4.1. Kommunikationsstrategin 
Nedan presenteras kommunikationsstrategins elva steg, i kronologisk ordning. Varje steg 

förklaras och motiveras genom att besvara frågeorden varför, hur och när 

1.   Inläsning om kommunen 

 

 

2.   Undersökning av vilka förväntningar och behov som finns 

 

 

Så tidigt som möjligt i processen. 

Via kommunens hemsida finns information om förvaltningarna, kommunens 

struktur, övergripande mål för verksamheten, värderingar, översiktsplaner och 

kommunstatistik. Återfinnes inte miljömålsprogram och liknande dokument på 

hemsidan kan detta efterfrågas hos miljöförvaltningen.  

Godemann & Michelsen (2011) betonar vikten av att förstå hur sina 

kommunikationspartners uppfattar världen. Inläsning görs för att skapa en 

första bild av kommunen för att lättare kunna förstå och kommunicera med de 

kommunanställda. 

Varför ? 

Hur ? 

När ? 

Så fort en första inläsning om kommunen skett.  

Boka in och träffa kommunchef, kommunsekreterare, kommunalråd, tjänsteman 

som arbetar med hållbarhetsfrågor.  

Enligt Lundgren och McMakin (2011) behövs en utförlig publiksanalys om syftet 

med kommunikationen är att öka medvetande respektive förändra 

beteende, se kapitel 3.1.2. Regelrätta publiksanalyser görs inte inom ramen för 

kommunikationsstrategin, men mötena kan anses utgöra en del utav en så 

kallad omfattande publikanalys. Genom mötet möjliggörs en direkt dialog om 

förväntningar som sedan ligger till grund för kommunikationsanpassning (se 

kap.3.1.3). Kommunalrådet representerar den politiska viljan för samarbetet 

medan kommunchef och -sekreterare kan ge en kommunledningsöverblick ur 

tjänstemannaperspektiv på vad som önskas. Genom att även prata med 

tjänstemän som arbetat med hållbarhetsfrågor på kommunen, fås en bild av 

vad som gjorts tidigare och vilka behov och förväntningar som finns från det 

Varför ? 

Hur ? 

När ? 
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3.   Identifiering av workshopdeltagare 

 

4. Utskickning av inbjudan till deltagare 

 

5.   Utskickning av frågeformulär till deltagare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senast två veckor innan första träffen.  

Med utgångspunkt från vad som framkommit i kontakten med 

kommunen, samt teori kring workshop och hur hållbarhetsarbete bör 

bedrivas i en kommun (se kap.3.4.1 och 3.5.1) bedöms vilka och hur 

många som ska bjudas in till workshop-serien.  

För att optimera workshopparnas verkning är det viktigt att överväga 

vilka som är lämpliga deltagare. Se avsnitt 3.4.1.  Varför ? 

Hur ? 

När ? 

Inbjudan bör enligt kommunekologen skickas ut minst två veckor innan 

första träffen.  

Efter att praktikaliteter som lokaler samt deltagare ordnats, formuleras 

och skickas en elektronisk inbjudan till deltagarna.  

Syftet är att informera deltagarna om målet med samarbetet, 

introducera facilatörerna, samt hur, var och när mötena ska ske.  Varför? 

Hur ? 

När ? 

Enligt författarna av The Psychology of Climate Change 

Communication, se avsnitt 3.1.3, är det viktigt att ta reda på hur 

mottagarna tänker kring frågan som ämnas kommuniceras. Ett 

syfte med formuläret till deltagarna är därför att undersöka befintlig 

kunskap om och inställning till hållbarhet. Formuläret kan användas 

som en direkt metod för att inhämta information om publiken och 

används för att identifiera deltagarnas förväntningar så att det finns 

möjlighet att skräddarsy upplägget efter deras önskemål (se 

kap.3.5.1). Formuläret tjänar även till att få en överblick över 

demografi, könsfördelning, förvaltningsspridning, kommunrutin 

med mera. Genom enkäten efterfrågas även aspekter att ta 

hänsyn till såsom nedsatt hörsel, funktionsförmåga, färgblindhet 

med mera. Vidare utgör enkäten en viktig del i utvärderingen av 

kommunikationsstrategins effektivitet, inspirerad av mål-

resultatmodellen som Karlsson (1999) beskriver. Genom att 

deltagarna före och efter workshopparna anger hur motiverade 

de känner sig till att arbeta med hållbarhetsfrågor, ges en 

jämförbar indikator på ifall syftet att inspirera kommunanställda till 

hållbarbarhetsarbete har uppnåtts.  Tankeutmaningsfrågorna: 

”Nämn tre saker som du skulle kunna bidra med till 

hållbarhetsarbetet på din arbetsplats redan idag”, samt ”Nämn tre 

orsaker till varför ovan nämnda inte blir gjort idag”, syftar till att sätta 

igång tankar och idéer kring hur hållbarhetsarbete kan kopplas till 

respektive deltagare. Övningen ämnar samtidigt fungera som en 

tankeställare kring befintliga hinder för förändringar och baseras på 

ett förslag till övning från Misse Wester (2014).  

Varför? 
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6.   Anpassning av kommunikationen 

 

7.   Genomförande av workshop 1  

För den utvalda målgruppen önskades ett intensivt, lärorikt tillfälle att se över hållbarhetsarbetet 

i kommunen, för att skapa en konkret och praktisk känsla av vad som behövde göras. För att 

bibehålla deltagarnas koncentration och ge utrymme för ’team-building’ blandades roliga 

element med matnyttiga. Eftersom deltagarna i det vardagliga arbetet var vana att arbeta under 

tidspress, och endast två timmar kunnats avsättas för respektive workshop-tillfälle 

eftersträvades effektiva tillfällen. 

En vecka innan första workshoppen. Studiens utvärdering behöver 

formuleras samtidigt, då en del av utvärderingen grundar sig på 

frågorna i detta första frågeformulär. 

Genom ja och nej-frågor, graderingsfrågor från skala 1-5, samt öppna 

frågor med textrutor för svar, formulerades en enkät med hjälp av 

Google drives funktion ”formulär”. I appendix 3 finns det formulär som 

skickades ut till pilotkommunen. 

Hur ? 

När ? 

Anpassningen sker inför workshop 1 samt inför workshop 2.   

Den information och de förväntningar som framkommit genom 

kontakten med kommunens anställda genom möten och enkäter 

analyseras och omsätts till upplägg för workshopparna. Efter det första 

workshoptillfället finns utrymme för att justera och anpassa 

kommunikationen ytterligare till workshop 2.  

Enligt Wester (2014) och Carlsson-Kanyama (2014) är det viktigt att 

anpassa kommunikationen utifrån mottagarens förväntningar. Enligt 

Håkansson (2005) kan olika perspektiv behöva synliggöras för att 

undvika missförstånd och i rapporten The Psychology of Climate 

Change Communication understryks att inställningar som grundar sig 

på felaktig information kan behöva ersättas med hjälp av riktig fakta. 

Därför kan en mer eller mindre utförlig grund behöva läggas under 

workshoptillfällena, beroende på deltagarnas syn på och kunskap om 

hållbarhet.  

Varför? 

Hur ? 

När ? 



20 

 

Workshop 1 – Innehåll 

Workshopövningar som presenteras i Rörelser i Rörelse av Hagström et al. (2008) och  

informella samtal med Jägerskog (2014), Carlsson-Kanyama (2014) , Wester (2014) och 

Rozental (2014), har inspirerat upplägget av och övningar till såväl workshop 1 som 2. 

Workshop 1 fokuserade på att knyta ekologiskt hållbarhetsarbete till deltagarnas vardagliga 

arbete samt att identifiera och arbeta vidare med problem och hinder för hållbarhetsarbetet i 

dagsläget. Nedan följer en översikt över workshop-innehållet med en koncis motivering till 

varför varje moment har valts. För en utförlig beskrivning av de olika workshop-övningarna, 

se appendix 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.    

Presentation av facilitatorerna och projektet samt presentationsrunda av 

deltagarna. 

Presentationsmomentet var till för att gruppen skulle få bekanta sig med varandra och 

facilitatorerna. Tidsschema över dagen gicks igenom, för att deltagarna skulle känna sig trygga 

med vad som väntade och mentalt kunna förbereda sig. (Se kap. 3.5.2)] 

II. 
Genomgång av begreppet ‘hållbarhet’. 

För att deltagarna skulle ha samma ”förförståelse” inför dialogen kring hållbarhet, hölls en 

genomgång av begreppet tidigt under workshoppen. (se kap 3.5.1)] 

III.    

Deltagarna identifierade kopplingar till ekologisk hållbarhet till respektive 

förvaltning. 

Syftet med övningen var att skapa en konkret känsla av vad hållbarhet betyder för deltagarnas 

vardagliga arbete. Genom att knyta begreppet till respektive förvaltning önskades deltagarna 

påbörja sitt ”problemlösnings-tänk”. Den individuella tankestunden och presentationsrundan 

var utformad för att alla i gruppen skulle få komma till tals. (Se kap. 3.5) 

IV.    
Mikropaus med “massagetåg”. 

Pausövningen var till för att bibehålla koncentration, skapa en avslappnad känsla samt arbeta 

på ”teamkänslan” i gruppen. (Se kap. 3.3.3)] 
IV.    

 

Systemperspektiv gicks igenom och deltagarna identifierade energi- och 

materialflöden kopplade till sina respektive förvaltningar. 

Övningen syftade till att sätta olika perspektiv och aktiviteter i ett sammanhang, ge tillfälle för 

reflektion och se verkligheten ur ett vidare perspektiv. Genom att deltagarna själva 

identifierade energi- och materialflöden gavs tillfälle att förstå vad som ligger inom yrkesrollen 

och individens påverkansmöjlighet.] 

V.    

VI.    
Kort kaffepaus. 

Då organiserade möten endast utgör en del av bearbetnings- och beslutsprocesser (mycket 

händer under informella möten), är fika ett viktigt moment. Med anledning av att effektivitet 
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eftersöktes från kommunen, blev fikarasten kort och hölls mest för den gemytliga stämningens 

skull och för att ge deltagarna ny energi. (Se kap.3.1.4)] 

VII.    
Hinder och problem identifierades kring varför tidigare försök till 

hållbarhetsarbete inte lyckats. 

Som ett första steg i att ta bort de hinder som kan stå i vägen för lyckat förändringsarbete 

identifierades vilka hinder som legat i vägen för tidigare satsningar (Se kap. 3.3.2).] 

VIII.    

Ett problem valdes, genom röstning, ut för fördjupning. 

Trots att endast ett problem bröts ned och analyserades, syftade övningen till att skapa 

bestående medvetenhet och enighet kring problembilden. Anledningen till varför endast ett 

problem röstades fram var främst tids- och koncentrationsbegränsningar; genom att arbeta 

vidare med ett exempel önskades en konkret och problemlösande känsla infinna sig. 

IX.    
Effekter och orsaker diskuterades fram. 

I enighet med övningen Från idé till handling som presenteras av Hagström et al. (2008) (se 

appendix 8) ansågs en diskussion om effekter och orsaker kunna leda till lösningar till det 

existerande problemet. 

X.    
Ett önskvärt tillstånd formulerades, som en vision. 

Att deltagarna tillsammans visionerade om ett önskvärt tillstånd var ett steg i att undvika 

misslyckad utveckling och förankring av visionen (se kap.3.3.2 och 3.3.3).] 

XI.    

Med hjälp av brainstorming och post-it-lappar identifierades punkter som 

behövdes göras för att nå det önskvärda tillståndet. 

Återigen önskades deltagarnas problemlösning stimuleras. Samtidigt var avsikten med 

övningen att öka känslan att det är möjligt att undanröja problemet och lyckas i strävan efter 

visionen. 

XII.    

Kort genomgång av ‘motivation’ samt introduktion av ‘mikrouppgift’ till 

nästkommande workshop. 

Tanken med att gå igenom teorin bakom motivation var att medvetenhet kring 

motivationsfaktorer ökar chansen att utföra hållbarhetsarbete på ett motiverande vis. Att öka 

förväntningarna på att genomföra en uppgift - genom att bevisa för sig själv att man klarar av 

det - är del av teorin kring motivationshöjande åtgärder (se kap. 3.2.2). Mikrouppgiften skulle 

vara en enkel och konkret uppgift, som bidrog till det arbete som behövdes utföras (enligt 

föregående punkt). 

XIII.    
Kort sammanfattning av dagen och tack. 

Genom att sammanfatta vad som hänt önskades deltagarna dels repetera de nya insikterna för 

inlärningens skull, dels få känslan att mycket kan åstadkommas på kort tid. På så vis belystes 

även möjligheterna för fortsatt hållbarhetsarbete.] 
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8.   Utskickning av påminnelse om mikrouppgifter 

 

9.   Genomförande av Workshop 2 

Två till tre veckor efter första workshoppen genomförs workshop 2. Detta för att ge 

deltagarna tid att hinna genomföra sina mikrouppgifter, samt hinna reflektera över, samt 

eventuellt diskutera igenom intrycken från workshop 1 med kollegor. 

Workshop 2 - Innehåll 

Det huvudsakliga syftet med Workshop 2 var att ge verktyg för ett motiverande och konkret 

hållbarhetsarbete. Nedan presenteras workshoppens olika delar med en kort förklaring kring 

momentets syfte. 

 

 

XIV.    

Varje deltagare skrev en mikrouppgift att genomföra till nästa träff. 

Att planera för en kortsiktig belöning sågs som en del av långsiktig förändring. Genom att 

bryta ned de större åtgärderna till konkreta, enkelt genomförbara sådana, önskades framgång 

kunna uppmärksammas och belönas. Varje deltagare skrev sin egen mikrouppgift för att den 

skulle vara anpassad efter möjlighet och förmåga. Att mikrouppgiften skulle vara enkel och 

anpassad var en del av taktiken att öka chansen för framgång och ökad tilltro till egen förmåga 

(vilket är en viktig del inom motivationsteori, se kapitel 3.2.2). 

I.    
Kort välkomst och presentation för de som ej deltagit under workshop 1. 

Presentationen hölls kort och var avsedd att snabbt sätta igång arbetet. 

II. 

Teorin bakom motivation förklarades, samt tanken bakom 

’mikrouppgifterna’. 

Genom att upprepa och fördjupa kunskapen om motivationslära önskades 

motivationsnycklarna inspirera deltagarna till att aktivt utforma hållbarhetsarbetet till ett 

motiverande arbete. Belöningen till de som genomfört sin mikrouppgift var en applåd. Detta 

både för att se till att personen kände sig nöjd med sin insats, samt utnyttja att sociala 

belöningar är starka i små grupper. (Se kap 3.4.3 och 3.2.2). 

En till två dagar efter workshop 1.  

De mikrouppgifter som deltagarna formulerat för sig själva under 

workshop 1 sammanställdes och skickades ut i ett mejl.  

För att öka värdet i att utföra en uppgift, skickas en påminnelse ut till 

samtliga deltagare om de mikrouppgifter som formulerats under 

workshop 1. För att uppmuntra till positivt grupptryck, skickades listan 

med samtliga mikrouppgifter ut till alla. (Se avsnitt 3.4.3).  

Varför? 

Hur ? 

När ? 
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III.    

Presentation av facilitatorernas ’mikrouppgift’. 

Då såväl tillfälle att presentera fördelarna med systemperspektiv, som en icke-auktoritär 

facilitator-stil eftersträvades, hade även facilitatorerna genomfört en mikrouppgift. 

Mikrouppgiften bestod i att presentera ett system över kommunens energi- och 

materialflöden, som identifierats av deltagarna vid workshop 1 (för att inkludera deltagarna i 

processen). Systembilden avsågs även öka förståelse gällande kommunens roll i samhället, 

råvaruberoende samt belysa chanser för avfallsminimering. 

IV.    

Färdighetsövning del 1. 

Övningen kring färdigheter avsåg att belysa styrkorna som finns inom kommunen och 

möjligheterna att skapa ett intressant arbete, samtidigt som de personliga resurserna tas 

tillvara. Övningen pausades efter att deltagarna hängt sina färdigheter på skyltar bak och fram 

runt halsen. Detta för att öka effekten av att delge sina kompetenser och belysa vikten av 

öppenhet i gruppens arbete. 

V.    
Kreativa idéer utifrån kommunens visionsdokument. 

Genom övningen Kreativa idéer (se appendix 8) önskades kommunens vision 2030-förslag 

behandlas. Övningen ämnade stimulera deltagarnas kreativa lösningstänk och ge 

övningstillfälle i att arbeta tvärsektoriellt. (Se introduktion). 

VI.    
Bildande av sammanslagna grupper. 

Syftet med att slå samman paren till grupper à 4 personer var att dels ge en chans att öva på 

att presentera idén (för att lättare se förbättringspotential), dels att öva på nya samarbeten. 

VII.    
Djupare presentation av mikrouppgift. 

Denna presentation lades till spontant under workshoppen. Då en av tjänstemännen utfört en 

mikrouppgift som kunde vidareutvecklas fick denne presentera sina upptäckter. Syftet med 

detta var att ta till vara på eldsjälarna i gruppen och visa att arbetet var värdefullt. 

VIII.    

Val av idé att arbeta vidare med. 

Övningen att välja en idé att arbeta vidare med sågs som en del av samarbetet. 

Gruppmedlemmarna fick då en chans att dela sina verklighetsuppfattningar med varandra (se 

3.1.3 och 3.1.4), samt öva på att sträva efter samma mål och enas i beslutsfattande. Att 

deltagarna fick välja uppgift att arbeta vidare med, syftade till att ge dem möjlighet att välja 

något som kändes värdefullt, istället för att främst se det som en teoretisk övning. 

IX.    
Kort kaffepaus. 

Se punkt 5, Workshop 1. 

X.    
Färdighetsövning del 2. 

Deltagarna fick vända på sina skyltar och berätta om sina intressen och färdigheter. Syftet med 

detta vara att betona vikten av öppenhet i gruppens arbete, samt tänka på gruppens specifika 
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tillgångar inför framarbetandet av mål. Att fundera över sin ’verktygslåda’ ansågs användbart 

för att utnyttja gruppens fulla potential och öka gruppens förmåga att genomföra åtgärder. 

XI.    

Genomgång och arbete med målsättningsverktyget SMART. 

Syftet med att presentera ett verktyg för att formulera mål var att underlätta skapandet av 

specifika, mätbara mål som genom acceptans och tidsbegränsning är realistiska att genomföra  

(se kap. 3.4.2). Genom att formulera mål och sedan mer konkreta åtgärder, önskades 

tydligheten och målmedvetenheten öka i strävan efter visionen. 

XII.    

Utarbetande av ansvarsområde och tidplan. 

För att öka chanserna att ord skulle omsättas till handling gavs grupperna tillfälle att utarbeta 

tidsplaner över när åtgärderna skulle äga rum, samt vem som ansvarade för att de skulle 

genomföras. Tanken var att grupperna skulle arbeta med motivationshöjande faktorer och 

inkludera tillfällen för belöning i tidsplanerna. (Se kap. 3.2.2) Deltagarna presenterade 

tidsplanerna för varandra i syfte att förankra och utnyttja effektiviteten i små gruppers sociala 

belöningar och sanktioner.  (Se kap. 3.4.3). 

XIII.    
Sammanfattning av workshop-serien samt motiverande samtal kring 

framtiden. 

Se punk 12, Workshop 1. 

XIV.    
Utvärdering. 

Genom att ge utrymme för utvärderingen under mötet önskades antalen besvarade enkäter 

maximeras. Likaså önskades deltagarna få tid att reflektera över insikter som väckts under 

projektets gång. 
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10. Utvärdering av resultat 

 

11. Uppföljning av kommunens arbete  

 

 

 

 

 

 

 

 

Självutvärderingen sker efter workshop 1 och 2. Vid sista workshoptillfället 

ombeds deltagarna fylla i utvärderingarna.  

Mål-resultatmodellen, självutvärdering samt målfri utvärdering 

beskriven av Karlsson (1999) används för att undersöka resultatet av 

strategin. Med hänsyn till ’mål-resultatmodellen’ ställs följande frågor 

i bägge enkäter: ”Hur motiverad känner du dig att arbeta med 

hållbarhetsfrågor?” och ”Hur relevant tycker du att hållbarhetsarbete 

är för just din förvaltning?”. Svarsresultaten analyseras och illustreras 

sedan för att få en bild av hur väl deltagarna själva anser att målet 

har nåtts. I utvärderingen ställs även den direkta ja och nej-frågan: 

”Har workshopparna inspirerat dig till att arbeta med 

hållbarhetsfrågor?” Frågorna ”nämn tre saker du kommer ta med 

från workshop-serien” samt ”Vad var bra med workshop-serien” i 

utvärderingen lämnar utrymme för deltagarna att beskriva en 

upplevd nytta som inte nödvändigtvis relaterar till målet (därav målfri 

utvärdering). Självutvärderingen görs genom att analysera 

ljudinspelningarna från workshopparna samt diskutera kring det 

material som deltagarna arbetat fram. Självanalysen sker såväl efter 

första workshoppen som efter andra. Se appendix 6 för 

utvärderingsenkäten som användes till pilotkommunen och 

appendix 4 och 5 för material som legat till grund för självutvärdering.  

För att kunna avgöra huruvida kommunikationsstrategin varit effektiv, 

krävs enligt Karlsson (1999)  att resultatet utvärderas. Reslutatet från 

workshop 1 analyserades även inför workshop 2, detta för att identifiera 

förbättringsmöjligheter och ytterligare anpassa kommunikationen inför 

nästa tillfälle.  

Varför? 

Hur ? 

När ? 

Arbetet följs upp via mejl- eller telefonkontakt. I de fall det passar sig 

görs ett informellt möte i samband med de kommunanställdas fikarast 

två veckor senare för att muntligen kunna göra en uppföljning. 

Kommunalråd, kommunchef och övriga personer med ledarställning 

bör träffas i ett personligt möte för att diskutera resultat och framtida 

åtgärder.  

Hur ? 

Två av anledningarna som Kotter (1995) identifierar som orsaker till att 

förändringar misslyckas är att en tillräcklig guidande förening inte har 

skapats, samt att förändringar inte har blivit förankrade i 

organisationens kultur, se kapitel 3.3.3. För att inte facilitatorernas 

guidande funktion ska avslutas abrupt efter sista workshoptillfället, 

planeras tider för uppföljning in. Syftet med att följa upp hur det går för 

deltagarna med sina framarbetade tidsplaner och idéer är att 

förankra förändringsprocesserna i kommunen och fungera som 

rådgivning om det finns behov av det.  

Varför? 

Två respektive fyra veckor efter att den sista workshoppen ägt rum. När ? 
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4.2. Utfall 

Nedan följer en sammanfattande redogörelse för vad som framkom under studiens fallstudie. 

Utfall från kommunikationsstrategins elva steg presenteras kort nedan och detaljerade resultat 

finns i appendix 1-9 (se hänvisningar). 

1. Inläsning om kommunen. 

Se appendix 1 för bakgrundsinformation som sammanställts om pilotkommunen. 

2. Undersökning av vilka förväntningar och behov som finns. 

Kommunalrådet fäste stor vikt vid samarbetet och menade att deltagandet var en politisk vilja: 

“Jag anser att denna workshop ska prioriteras av tjänstemännen. Det är en 

politisk vilja att de närvarande deltar. Grunden till framtida klimatarbete och 

kommunen nya miljömål skall läggas vid dessa workshop. Visionsarbetet mot 

år 2030 uttrycker tydligt en klimatneutral kommun. Framgång skall kunna 

mätas.” 

Kommunekologen önskade att projektet skulle lägga grunden för utarbetandet av nya miljömål. 

Kommunchefen och -sekreteraren hade inte några direkta förväntningar inför samarbetet, då 

detta var ett beslut som tagits på politisk nivå. Deltagarnas förväntningar handlade 

sammanfattningsvis om att workshop-serien skulle leda till ökat engagemang och intresse för 

hållbarhetsfrågor, nya insikter och bidra till långsiktighet i kommunarbetet (se appendix 7). 

3. Identifiering av workshopdeltagare 

Baserat på inhämtade åsikter från kommunens håll och teorin i avsnitt 3.4.1 gjordes 

bedömningen att chefstjänstemän från samtliga förvaltningar, kommunledningskontoret och 

andra nyckelpersoner skulle bjudas in. 

4. Utskickning av inbjudan till deltagare 

Inbjudan skickades elektroniskt via kommunsekreteraren till sammanlagt 15 personer. Se 

appendix 2. 

5. Utskickning av frågeformulär till deltagare 

Det utskickade formuläret, som besvarades av 10 personer, finns i appendix 3. Svaren på 

formuläret hittas i appendix 7. 

6. Anpassning av kommunikationen 

Då kommunchefen angav att tjänstemännen var vana vid att arbeta effektivt planerades ett 

händelserikt schema för workshopparna, se punkt 7 och 9 under avsnitt 4.1. Det anpassade 

workshop-innehållet finns i appendix 8. 

7. Genomförande av workshop 1 

Vid workshop 1 närvarade åtta deltagare, vilket innebar att tre deltagare saknades Alla deltagare 

var väldigt aktiva och närvarande under den två timmar långa workshoppen. Nedan följer en 

kort sammanfattning av vad de olika övningarna under workshoppen resulterade i. fullständiga 

resultat från workshop 1 hittas i appendix 4. 
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Ekologisk hållbarhet på kommunens alla förvaltningar  

Det första tillfället innehöll en övning där deltagarna kopplade ekologisk hållbarhet till de fyra 

olika förvaltningar som fanns representerade under workshopen. Många kreativa och praktiskt 

tillämpbara idéer dök upp: En fullständig lista finns att läsa i appendix 4. 

Identifierade hinder  

Deltagarna fick i uppgift att identifiera vilka hinder som hittills stått i vägen för kommunens 

hållbarhetsarbete. Dessa problem samlades in under följande representativa rubriker: pengar, 

tid, hög personalomsättning, kunskap, satsning och prioritet, förankring och svårt i praktiken 

samt helhet och samordning. För en fullständig lista på de identifierade problemen, se appendix 

1. Det problem som deltagarna gemensamt såg som det viktigaste att fördjupa sig i under 

workshoptillfället var satsning och prioritet.  

Vid fördjupningen av problemet reflekterade deltagarna över vad som orsakar problemet och 

vilka effekter det får. Några av orsakerna som identifierades var att “man tror att sådana 

åtgärder kostar pengar, trots att de inte alltid gör det” samt att kommunen “sitter fast i tidigare 

kortsiktigt fattade beslut, så att dagens beslut fortsätter i fel riktning”. En deltagare 

konstaterade krasst att “vi är en brandkår som bara kör och släcker akuta bränder”. Några av 

de effekter av problemet som deltagarna identifierade är att kommunen “missar möjliga 

besparingar” samt att “kortsiktigt handlande stjälper på lång sikt”. Se Appendix 4 för fler 

identifierade orsaker och effekter. 

Identifierade möjligheter 

Under första workshoptillfället identifierades även en rad lösningar och möjligheter för 

kommunen. En deltagare drog paralleller till arbetsmiljöfrågan gällande att integrera hållbarhet. 

Hen menade att man borde lära av arbetsmiljöfrågan som tidigare också var en fristående fråga, 

men som har lyckats bli naturligt integrerad i verksamheten. “Jag tror att det egentligen bara 

är att bestämma sig att så ska vi se på miljöfrågan också. Att det ska vara en integrerad del i 

allting vi gör”. För att det ska ske krävs att “Ledningen måste tydliggöra att frågan är viktig”. 

En annan lösning som lyftes handlade om att ta sig tid att betrakta verksamheten “ur ett 

helikopterperspektiv” och se till att arbeta förebyggande, “så att man inte alltid står i det 

akuta”. I appendix 4 återfinns en utförlig lista över identifierade möjligheter.  

 

I kapitel 3.3.1 diskuterades ett företags storlek vara avgörande för förändringsmöjligheten. 

Redan under workshop 1 lyfte deltagarna fram kommunens ‘litenhet’ som en fördel. Korta 

kommunikationsvägar och mindre administrationskrav sågs som en styrka som borde nyttjas 

och marknadsföras. Att det är nära mellan beslut och handling var något som deltagarna tänkte 

att medborgarna skulle gilla. Mötena som skedde under projektets ringa fyra timmar väckte 

även idéer om nya samarbetsmöjligheter tjänstemännen emellan, över förvaltningsgränserna.  

Vision och mikrouppgifter 

Under workshop 1 formulerades följande vision, eller ‘ett önskvärt tillstånd’, utifrån det av 

deltagarna identifierade angelägna hindret satsning och prioritet: 
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“I Sjöskog arbetar man långsiktigt och med helhetsperspektiv. Hållbarhet är 

naturligt integrerat - socialt, ekonomiskt och ekologiskt- och i Sjöskog drar vi 

nytta av våra styrkor; det är nära mellan beslut och genomförande”  

Utifrån denna vision arbetade deltagarna fram förslag på vad som behöver göras för att närma 

sig visionen. Förslaget att “få med medborgarna i processen” gick hand i hand med idén om 

en “intern miljödag” på kommunen. Andra förslag var att “ta bort lite ‘jante’” och “börja 

synliggöra det positiva arbete som redan pågår”. Flera påpekade även vikten av att få in 

hållbarhet i kommunens vision. Den sista övningen under workshop 1 gick ut på att deltagarna, 

utifrån identifierade förslag på vad som behöver göras, formulerade en mikrouppgift för sig 

själva. Uppgiften var helt frivillig och skulle vara en första liten åtgärd för att närma sig 

visionen. En av mikrouppgifterna löd: “Hur skulle jag kunna minska pappersförbrukningen på 

kommunalledningen? Hur har andra gjort?”. Fullständiga listor på vad som behöver göras och 

mikrouppgifterna hittas i appendix 4. 

8. Utskickning av påminnelse om mikrouppgifter 

Utskicket skedde två dagar efter genomförd workshop och besvarades av en av deltagarna med 

återkopplingen: ”Bra att ni fungerar som 'igångsättare'”.  

9. Genomförande av workshop 2 

Vid såväl workshop 1 och 2 närvarade åtta deltagare, vilket innebar att tre deltagare saknades 

vid varje tillfälle. Tre av de deltagare som närvarade vid första tillfället hade inte möjlighet att 

delta Workshop 2 och de tre som inte deltog i workshop 1 kom till workshop 2. Utförliga 

resultat från workshop 2 återfinns i appendix 5. 

Genomgång av mikrouppgifter 

Alla de fem deltagare som var med vid bägge workshopparna hade något att säga om sin 

uppgift, vilket resulterade i att alla fick en belöningsapplåd. Två av deltagarna hade dessutom 

med sig material till uppgiftspresentationen. En av deltagarna hade angripit sin uppgift (att 

minska pappersutskrifterna) genom att lägga om rutiner så att en del inbjudningar nu endast 

sker elektroniskt. Se appendix 5 för en mer fullständig återgivning av mikrouppgifternas utfall. 

Framkomna styrkor och verktyg hos deltagarna 

Under färdighetsövningen framkom att många av deltagarna tycker att det är roligt att arbeta 

med händerna och ägna sig åt utomhusaktiviteter såsom trädgårdsarbete, målning, jakt och 

fiske. Det visade dig även att många tycker om att lära sig och göra nya saker samt att samarbeta 

och umgås med andra. Deltagarna ansåg sig bra på att se möjligheter och helheter, att organisera 

och driva arbete, att prata, samarbeta samt att arbeta med händerna. 

 

”Verktyg” (de tillgångar) som deltagarna nämnde som relevanta för att förverkliga projektidén 

var bland annat att samhällsbyggnadschefen kunde visa den nya pelletspannan och att tekniska 

kontoret kunde informera om energisnål belysning. Se Appendix 5 för fullständiga listor på 

färdigheter och verktyg. 
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Uppsatta visioner, mål och åtgärder (Workshop 2) 

Under workshoppen delades deltagarna in i grupper om fyra personer.  De fick komma överens 

om vilken idé eller vision som gruppen skulle jobba vidare med och skapa en handlingsplan 

till. Den ena gruppen arbetade med visionen ett hållbart samhälle i Sjöskog kommun. Mål som 

sattes upp var att genomföra en årlig kommunal miljödag med start 2015, att skapa en 

arbetsgrupp för miljödagen, samt forma en arbetsgrupp som tar fram framgångsfaktorer för 

ett hållbart samhälle. Åtgärder som identifierades var att informera kommunchefen, utse 

arbetsgrupper, skapa budgetramar och detaljplanera program.  

 

Den andra gruppen enades om visionen att få med medborgarna i processen till ekologisk 

hållbarhet. Mål som identifierades var: samtliga kommunanställda ska vara medvetna om den 

process som kommunen eftersträvar ekologisk hållbarhet genom och vad som ingår i ekologisk 

hållbarhet och samtliga elever i Sjöskogs grundskola ska vara medvetna om ekologisk 

hållbarhet. Åtgärder som framtogs var att informera förvaltningschefer, utvärdera 

kunskapsnivån på förvaltningarna och att framarbeta en utbildning i grundläggande ekologisk 

hållbarhet ur kommunens perspektiv. Framarbetade tidsplaner samt visioner och mål hittas i 

Appendix 5. 

10. Utvärdering av resultat 

Nedan följer en sammanställning av resultatet från deltagarnas utvärdering utav 

workshopserien. Svaren baseras på den enkät som skickades ut elektroniskt innan 

workshopseriens start samt den utvärdering som delades ut i slutet på workshop 2 (den 

skickades även ut elektroniskt till de tre som ej närvarade). 10 svar har fåtts in till respektive 

enkät vilket utav 11 deltagare ger en svarsfrekvens på 91 %. För fullständiga resultat av 

utvärderingarna, se appendix 9. 

Deltagarnas upplevda motivationsförändring 

Nedan följer illustrationer på resultat från deltagarnas utvärderingar.  

 
Figur 2. Grafen illustrerar svarsresultaten på frågan "Hur motiverad känner du dig att 

arbeta med hållbarhetsfrågor?" där deltagarna fick svara på en skala från 1 (inte alls 

motiverad) till 5 (mycket motiverad) före och efter workshop-serien. Före 
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workshopserien var genomsnittssvaret 4,3 och efteråt ökade detta genomsnitt till 4,6. 

En del deltagare har endast deltagit i en utav workshop-seriens träffar. På grund av 

frågeformulärens anonymitet kan deltagarnas ’före’ och ’efter’-svar inte matchas.  

 
Figur 3. Alla deltagare som deltog vid en eller två av workshopparna angav att 

workshopparna har inspirerat dem till att arbeta med hållbarhetsfrågor.  

 

Figur 4. Deltagarna blev tillfrågade hur relevant de tyckte att hållbarhetsfrågor var för 

deras förvaltning innan och efter workshopserien. Före workshopserien var det 

genomsnittliga svaret på frågan 4,0 och efteråt hade genomsnittet höjts till 4,4. En del 

deltagare har endast deltagit i en utav workshop-seriens träffar. På grund av 

frågeformulärens anonymitet kan deltagarnas ’före’ och ’efter’-svar inte matchas. 

Sammanfattning av övriga utvärderingsfrågor 

Utifrån deltagarnas utvärderingar kan konstateras att samtliga tyckte att workshopparna var 

lagom långa (två timmar) samt att majoriteten tyckte att det var bra att träffas vid två tillfällen. 

En kommentar som kom fram var att eventuellt omfördela tiden så att den första workshoppen 

var kortare och den andra längre. Med undantag från en deltagare, som angav att hen hade med 

sig kunskapen sedan innan, svarade samtliga av de närvarande deltagare “ja” på frågan: Var det 

varit lärorikt att se Sjöskog som ett system? Alla utom en deltagare ansåg sig ha fått med sig 
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något konkret och användbart från workshopparna. Nedan presenteras saker som deltagarna 

angav att de kommer ta med sig från workshop-serien. Liknande svar har slagits ihop och 

markerats med en parentes som anger antalet likartade svar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Deltagarnas svar från utvärderingen på frågan vad de skulle ta med sig från workshop-serien. 

 

På frågan ”vad var bra med workshop-serien?”, framkom att deltagarna uppskattade att få 

träffas över gränserna och ha ett tillfälle som samlade chefer och nyckelpersoner, fokusering 

kring en viktig fråga som väckte nya tankesätt och belyste frågorna. Workshop-serien 

upplevdes vara en tankeställare som i ett bra tempo var “otroligt proffsigt och bra genomfört”. 

11. Uppföljning av kommunens arbete 

Två veckor efter den sista workshoppen gjordes ett besök på kommunen i samband med 

”Hållbarhetsfikan” som en av workshopdeltagarna samordnat. Vid tillfället deltog två av 

workshopdeltagarna och runt 10 andra kommunanställda. Fikan inleddes med en återgivning 

av projektet ’Ett hållbart Sjöskog’ och utmynnade sedan i en diskussion kring 

förbättringsmöjligheter för hållbarhetsarbetet i kommunen. Bättre källsortering i kommunhuset 

(inklusive bättre hantering av elavfall), samordning av digitala kartsystem och hemtjänstens 

ruttupplägg, samt folkhälsoprojekt med brett hållbarhetsperspektiv var några av de idéer som 

dök upp.  

 

Kort efter ”Hållbarhetsfikan” hölls ett uppföljningsmöte med kommunalrådet angående 

resultatet av workshop-serien och - viktigast av allt – planer för framtiden. Bland annat 

diskuterades skapandet av arbetsgrupper, en större involvering av miljöförvaltningen i 

kommunens arbete samt plattformer där hållbarhet kan diskuteras. En konkret åtgärd som lyftes 

fram var att skicka iväg en potentiell arbetsgrupp för satsningen ”en kommunal miljödag” till 

den inspirationsdag i grannkommunen, som miljöchefen identifierat som del av sin 

mikrouppgift.  
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Uppföljningen fyra veckor efter workshop 2 kvarstår i skrivande stund och kommer att ske via 

mejl- och telefonkontakt. Fördelaktigt vore att hålla kontakten med kommunen även längre 

fram i tiden (6 månader och 12 månader) för att undersöka hur långsiktig verkan samarbetet 

och motivationshöjningen haft. 
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5. Diskussion 
Vilka delar av teorierna från litteraturstudien styrktes under fallstudien? Vad fungerade bra och 

vad kan utvecklas med kommunikationsstrategin? För att dra slutsatser kring huruvida 

motivationsteori verkligen kan bidraga till kommuners hållbarhetsarbete samt avgöra om 

workshop är ett bra forum för kommunikation diskuteras studiens resultat nedan. Om den 

utarbetade kommunikationsstrategin verkligen höjer motivationen, räcker användandet av den? 

Vilka yttre faktorer påverkar motivationen för att utföra mer hållbarhetsarbete i kommunen? 

 

5.1 Utfall från den testade kommunikationsstrategin i förhållande till teori 

De deltagare som var aktiva under workshopparna och kändes villiga till förändring verkade 

styras mycket av den personliga tillfredsställelsen i att utföra ett intressant arbete. 

Överförmyndigaren redogjorde för sin ‘mikrouppgift’ med stolthet, hen skulle ta upp frågan 

om praktiskt hållbarhetsarbete under nästa möte med grannkommunerna och sa: ”tänk att ingen 

gjort det tidigare - och nu blir jag först med att lyfta frågan!”. Stoltheten visade både på 

tillfredsställelsen i att utföra ett intressant arbete och ett visst mått av ’status’-fördelar i att vara 

den som tänker nytt. Första workshoppens goda stämning och deltagarnas sympati till oss 

facilitatorer ledde till att deltagarna uttryckte vilja att utföra sina mikrouppgifter. Det mejl som 

deltagarna mottog, som påminnelse och uppmuntran kring uppgiften, fick positiv respons och 

kan även ha ökat viljan att göra facilitatorerna nöjda. Applåderna, som tilldelades de som utfört 

sin uppgift, uppskattades och fungerade som ett roligt moment. Allra mest syntes dock den inre 

belöningen av stolthet hos de som utfört sin mikrouppgift. De som inte gjort någon uppgift 

pratade gärna en stund ändå, för att visa intresse och ta del av det motiverade “grupptrycket”. 

Teorin om starka sociala belöningar och sanktioner i små grupper stärktes således under 

workshop-tillfällena. 

De personer som genomfört mikrouppgiften seriöst blev drivande i de projekt som arbetades 

fram under workshop 2. Avsikten med mikrouppgifterna var att öka deltagarnas tilltro till att 

lyckas med hållbarhetsarbetet (och därmed höja motivationen). Resultatet kan tolkas som att 

motivationen höjdes tack vare mikrouppgifterna. De särskilt engagerade deltagarna verkade 

dock vara eldsjälar i sin natur, varpå det är svårt att avgöra projektets inverkan för deras 

entusiasm. För att kunna avgöra huruvida det finns korrelation mellan genomförd mikrouppgift 

och engagemang hade en utförligare studie behövts genomföras. En specifik fråga i 

utvärderingsenkäten som berörde just mikrouppgiften hade dessutom kunnat komplettera 

frågan kring huruvida projektet inspirerat till hållbarhetsarbete. 

 

5.2 Välfungerande delar av strategin  
Enligt Carlsson-Kanyamas rekommendation utarbetades ett detaljerat tidsschema, med tydliga 

uppgifter för respektive facilitator. Tidsschemat, i kombination med noggrann tidtagning och 

anpassning av upplägget under workshop-tillfället, gjorde att tidshållningen var god. Den 

avslappnade stämningen under workshopparna samt återkopplingen från deltagare, som efter 

workshop 2 sade “ni var mycket väl förberedda”, indikerar att förberedelserna hade effekt. 

Carlsson-Kanyama betonade även vikten av en informell stämning och en välkomnande lokal 

(se avsnitt 3.5.1). Deltagare uttryckte uppskattning över lokalernas utformning och menade att 
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de färgglada post-it-prydda planscherna hade en uppiggande effekt. Skämt och skratt under 

workshopparna talar för att även deltagarna upplevde en avslappnad stämning.  

 

I teorin kring motiverande samtal understryks att rådgivaren måste förstå och röra sig inom 

referensramen till den som behöver motiveras. I förberedelsearbetet kontaktades kommunalråd, 

kommunchef, -sekreterare samt -ekolog för att ta reda på vilka förväntningar kommunen hade 

inför projektet. Genom personliga möten och inläsning av information om kommunen fick vi 

förkunskaper som underlättade anpassning av material och upplägg. De tillfrågade hade olika 

mål och förväntningar av projektet. Kommunalrådet önskade mäta framgång och såg 

hållbarhetsprojektet som en chans att ’visa framfötterna’ och dra nytta av studenters arbete. 

Kommunekologen önskade att projektet skulle lägga grunden för utarbetandet av nya miljömål 

och såg möjligheter att genom projektet spara tid i processen. Kommunchefen hade inga 

särskilda förväntningar kring utfall, men rådde oss att ha effektiva workshopövningar med lite 

tempo. Efter workshop 1 fick vi mycket positiv feedback på att workshoppen varit effektiv och 

att det varit bra att övningarna inte varit långdragna, i utvärderingen nämnde till och med en 

deltagare att “tempot” varit det bästa med hela workshop-serien. Kunskap om kommunens 

tidigare hållbarhetssatsningar och verklighet var en mycket väsentlig del då vi lade upp 

workshopparna.  

 

5.3 Förbättringsmöjligheter för kommunikationsstrategin 

För att vidareutveckla kommunikationsstrategin med inkluderad workshop-serie följer en 

diskussion kring förbättringsmöjligheter nedan. 

Välfungerande grupparbete 

Under workshop 1 arbetade gruppen väl, som ett team. Under workshop 2 märktes god 

teamkänsla i den ena gruppen: bland annat var ekonomichefen mycket omtänksam och mån om 

att visa för samhällsbyggnadschefen att denne var behövd. I den andra gruppen (där två utav 

fyra gruppmedlemmar hade chefspositioner) verkade det inte finnas nog med tid för reflektion 

(se kap.3.3.3). Gruppens medlemmar hade inte tid att bearbeta övningen och anpassa sitt 

professionella handlande och rådande rollkonflikter samt ledarskapsparadoxer (se Tabell 1) 

verkade även hindra gruppens förmåga att ta beslut. Övningarna som genomfördes under 

workshop 2 hade behövt mer tid, alltså borde färre övningar ingått i workshoppen. Att undvika 

flera chefer i samma grupp är en möjlig förbättringsåtgärd, en annan vore att facilitatorerna 

involverade sig mer då gruppen körde fast. Vi försökte hålla en neutral roll, för att inte påverka 

resultatet och deltagarnas tankegångar, men det vore troligen bättre om vi tagit en tydlig roll då 

gruppen inte kom vidare i arbetet.   

Val av workshopdeltagare 

Det är intressant att analysera huruvida valet av workshop-deltagare kan förbättras. I 

pilotstudien närvarade endast chefstjänstemän och andra icke-politiska nyckelpersoner. Några 

deltagare framförde åsikten att även politiker borde ha inkluderats i workshopparna. En fördel 

med att inkludera politiker vore att de visioner och mål som arbetades fram direkt skulle 

förankrats, men som framförs i kapitel 3.4.1 finns även risker med att hållbarhetsfrågor styrs 

politiskt. Brist på kontinuitet i frågan kan uppstå som följd av korta mandatperioder och det 
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finns en risk att långsiktighet bortprioriteras för kortsiktiga intressen, i jakten på väljarstöd. Värt 

att notera är att pilotstudien genomfördes ett halvår innan riksdagsval och att samarbetet i sig 

kan tänkas vara en del av politisk taktik (kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade om 

samarbetet). En annan risk i att ha politiker med i processen är att hållbarhetsfrågan blir alltför 

politisk och kan ’kidnappas’ till något särskilt parti. Att pilotstudiens workshoppar vände sig 

till tjänstemän var ett medvetet val för att rikta insatserna till den långsiktiga kärnan av 

kommunverksamheten. Vi ansåg att den politiska förankringen var tillräcklig i och med beslutet 

genom kommunstyrelsens arbetsutskott och att kommunalrådet (som varit en drivande kraft i 

beslutet) framförde att tjänstemännen skulle prioritera workshopparna. Att döma av deltagarnas 

stundom försiktiga agerade vid framarbetandet av åtgärder och tidsplaner, verkade det dock 

som att ett tydligare politiskt mandat vore önskvärt. 

 

Ett alternativt upplägg vore att anordna en tredelad workshop-serie där politiker och tjänstemän 

deltog vid det första workshoptillfället - då problem och hinder för förändringsarbete 

identifieras. På så vis skulle alla vara eniga om vart fokus behövde ligga och diskussion kring 

skilda infallsvinklar kunde bidra till att idéerna var väl genomtänkta. Om det däremot visade 

sig att deltagarna blev hämmade av att politiker och tjänstemän blandades i processen kunde 

två parallella pass anordnas. Vid det andra tillfället skulle endast politiker delta för att utveckla 

visioner och åtgärder. Vid ett tredje tillfälle skulle tjänstemän träffas för att konkret arbeta 

vidare med idéerna. Ett sådant upplägg skulle följa den naturliga arbetsuppdelningen politiker 

och tjänstemän emellan: politiker fastslår mål och riktningar och tjänstemän utarbetar förslag 

på hur dessa mål nås. Alla träffar skulle kunna ske på samma dag, med två timmars arbetspass 

och lunch efter första passet.  

Målformuleringsprocessen 

Workshop 2 ägnades till stor del åt att deltagarna i mindre grupper fick enas om en idé och 

sedan formulera mål och delmål som eftersträvade att förverkliga den. Proceduren kunde 

förbättrats på en rad olika sätt. Först och främst verkade varje delsteg behöva mer tid, vid något 

tillfälle skämtade till och med deltagarna om att de kände sig avbrutna i arbetet. Resultatet av 

detta blev att grupperna ej hann färdigt med sina tidsplaner. För att kunna ge varje steg mer tid 

hade något annat behövts strykas från schemat, alternativt hade workshoppen behövts 

förlängas. Ett förbättringsförslag är att inleda momenten “målformulering” och 

“åtgärdsformulering” med individuell spåning på post-it lappar, för att undvika trögheten som 

uppstår när endast en person antecknar. Gruppernas arbete gick enklare under workshop 1, då 

alla hade tillgång till pennor och post-it-lappar, likaså var det lättare för alla personligheter att 

komma till tals.  

 

Ordval och instruktioner hade behövt förtydligas. Att använda “vision” som rubrik på 

arbetsbladet skapade förvirring kring vad grupperna skulle arbeta vidare med. Ett mer lämpligt 

ordval skulle vara “idé” eller använda rubriken: “detta vill vi uppnå”. Då hade troligen mindre 

idéer och mer konkreta projekt lättare kommit fram. Resultatet blev att majoriteten av såväl mål 

som åtgärder inte blev så specifika som förespråkas i kapitel 3.5.3. En slutsats som kan dras är 

att facilitatorerna hade behövt betona vikten av specifika mål ännu tydligare, samt understryka 

vikten av att revidera mål och åtgärder om dessa inte kan kopplas till en ansvarig. Även om det 
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finns en risk att störa deltagarna, så hade det troligen varit positivt om facilitatorerna hade 

handlett grupperna mer uttryckligen genom processen. På så vis hade arbetet med tidsplanen 

förmodligen blivit mer förståeligt och effektivt för deltagarna. 

 

Att ge deltagarna total valmöjlighet kring vilken idé som de ville arbeta vidare med under 

workshop 2 verkade  hämma kreativiteten. För många valmöjligheter gjorde det svårt att välja. 

Under valprocessen uttryckte en deltagare att hen hade svårt att sätta igång med målformulering 

utan att ordentligt förankra visionen. Ett alternativ skulle kunna vara att låta deltagarna 

vidareutveckla den vision och de idéer som arbetats fram under första tillfället. På så vis hade 

valen varit färre, samtidigt som gruppmedlemmarna redan genomgått en förankringsprocess av 

visionen. I det alternativa upplägget med tre arbetspass (som presenterades ovan i diskussionen) 

hade visionerna varit framtagna av politiker, varpå tjänstemännen direkt kunnat börja med 

målformulering. 

Workshop - framgångsrik metod för att identifiera hinder och lösningar?  

Som tidigare nämnts har vissa ett behov att diskutera frågor internt innan de kan bidra 

konstruktivt till öppna diskussioner. Tiden mellan de två workshopparna kan ses som ett 

utrymme för deltagarna att diskutera frågorna med de närmsta kollegorna, samt hinna bearbeta 

det som introducerats under workshop 1. Dock kan valet att arrangera två workshoptillfällen 

ifrågasättas, då en del personer ej kunde delta vid båda tillfällena. Eftersom det märktes en stor 

skillnad i gruppdynamiken vore det kanske fördelaktigt att arrangera hela workshop-serien på 

samma dag. För inlärningsprocessens skull var det däremot förmodligen positivt att projektet 

inkluderade mer än ett möte. Enligt deltagarnas utvärderingar var det bra att ha två träffar. Att 

det var två veckors tid mellan workshopparna möjliggjorde även för att inkludera 

mikrouppgifter (deltagarna gav sig själva en uppgift som de sedan fick utföra och presentera 

under workshop 2). Ett alternativ till att ha två workshoppar skulle kunna vara att ha en längre 

workshop följt av ett mer informellt fikamingel. Efter workshop 2 dök intresse upp för en 

“hållbarhetsfika”, vilken skulle fungera som en informell plattform för hållbarhetsdiskussion. 

Under ett sådant mingel hade mikrouppgifter kunnat presenteras om hela workshoppen skedde 

på samma dag. 

 

Ett tänkbart komplement till workshopparna är individuella reflektionsuppgifter där deltagarna 

i förväg - enskilt eller i sin arbetsgrupp - identifierar hinder och lösningar. En fördel med 

workshop-formatet, som lyftes fram av en deltagare vid mejlkontakt, var att det var bra att var 

att facilatörerna som utomstående kunde komma in och sätta igång diskussion: “Bra att ni 

fungerar som ‘igångsättare’”. Kommunekologen sade kollegorna inte tar det hen säger kring 

miljö på lika stort allvar som om det kommer från ledningen, eller från någon person utifrån 

kommunen. Det verkar som att kollegorna blivit vana att höra om saker som måste göras. I 

kapitel 3.1.5 uttrycks att osäker information bäst kommuniceras i grupp. Då hållbarhetsfrågor 

alltid innehåller ett mått av osäkerhet, tjänade workshopparna som en bra mötesplats för 

tjänstemännen att diskutera kommunens kunskap, värderingar och förutsättningar. Tillfället att 

identifiera och lösa problem är i linje med vad Lozano et. al. (2013) ser som en nödvändighet 

för praktiskt hållbarhetsarbete. Nya samarbetspar uppstod även under workshopen, vilket vi ser 

som ett tecken på att workshopparna var en bra metod för att hitta lösningar. 
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Projektets påverkansgrad 

Övningen som inkluderade vision 2030 i workshop 2 hade för avsikt att låta deltagarna bekanta 

sig mer med visionen - för att öka chanserna att lyckas med hållbarhetsarbetet samt stimulera 

deltagarnas kreativitet. Dock uppstod viss förvirring: någon deltagare var till en början skeptisk 

till att arbeta med en ofärdig vision eftersom visionerna endast låg ute på remiss. Förvirringen 

hade kunnat undvikas genom att tydligare förklara att visionerna tjänade som bra underlag till 

övningen – trots att de endast låg ute på remiss. Under övningen framkom att tjänstemännen 

hade velat ha större inblick i politikernas visionsarbete (många av deltagarna kände inte ens till 

hur processen gick till). För att stimulera till aktiv reflektion kring hur deltagarna tycker att 

visionsarbete bör genomföras, hade vi kunnat lägga in en kort diskussion kring processen med 

visionerna.  

 

Förändring tar tid och i uppstarten av processer behövs extra mycket stöd tills förändring 

stabiliserats. Projektets karaktär innebär begränsade möjligheter till långsiktig uppföljning och 

även om vi bibehåller mejlkontakt och aktivt följer upp arbetet två respektive fyra veckor efter 

workshop 2, hade en längre period av kontakt varit bättre för förändringsarbetets skull. Tack 

vare workshopseriens moment mikrouppgifter, har viss konkret förändring redan ägt rum och 

hunnit bli stabil (kommunsekreterarens mikrouppgift bestod till exempel i att minska mängden 

pappersutskrifter och hade inför workshop 2 ordnat så att vissa inbjudningar numera endast sker 

elektroniskt). Det finns det en chans att deltagarna arbetar vidare med de idéer som utvecklades 

under workshoppen. ”Hållbarhetsfikan” (att regelbundet träffas och prata om hållbarhetsarbetet 

på kommunen) skulle kunna bli en sådan plattform för fortsatt förändring. I workshop 1 

identifierades att ledningen behövde tydlig prioritet och satsning. Konkreta möjligheter och 

åtgärder för att visa prioritet och satsning finns ännu inte, dock diskuterades bland annat fikan 

i avslutningsmötet med kommunalrådet. Genom mötet önskade vi understryka vikten av att 

kommunalråd, kommunchef och övriga personer med ledningsposition ”smider medans järnet 

är varmt” och tar till vara på projektets resultat och motivationshöjning. Vi upplevde att det var 

viktigt med ett personligt möte samt att vi behövde vara bestämda med samtalsämnet och vad 

vi förväntade oss från kommunalrådet.  

Förbättringsmöjligheter ur Kotters perspektiv om varför förändringsarbete misslyckas 

Kotters lista över orsaker till misslyckat förändringsarbete grundas på en studie kring företags 

förändringsarbete. Det kan inte tas för givet att samma anledningar gäller för en kommuns 

arbete, eller för den utarbetade kommunikationsstrategin, men punkterna kan fungera som 

utgångspunkt vid diskussion. Nedan hämtas inspiration från Kotters identifierade punkter, för 

att diskutera hur kommunikationsstrategin kunnat förbättras.  

 Otillräckligt brådskande känsla  

Den första orsaken som Kotter lyfter fram är att en tillräcklig känsla av brådska ej har 

etablerats. I linje med att väcka en brådskande känsla argumenteras det i teorin om effektiv 

kommunikation och att kommunikatören bör anspela till åhörarnas känslor. Under workshop 

1 användes provokation som ett medvetet verktyg att väcka åhörarnas uppmärksamhet till 

hållbarhetsfrågan. Eventuellt borde mer känslor av brådska ha väckts även under workshop 

2.  Att introducera workshop 2 med presentation kring syfte och relevans, snarare än att direkt 
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gå in på ny information, och att (likt den första workshoppen) uttrycka större förståelse för 

de brådskande problem deltagarna möter i sitt arbete, vore vidare förbättringsförslag.  
 

 Ej undanröjda hinder  

Den femte orsaken som identifierats i Kotters lista är att  hinder för den nya visionen ej har 

tagits bort. Under den första workshoppen identifierades ett problem som var mest angeläget 

att ta itu med: brist på satsning och prioritet. Utifrån detta problem formulerades en vision 

om ett önskvärt tillstånd för kommunen. Trots en klar bild av det önskvärda tillståndet 

fortsatte inte lösningsarbetet under den andra workshoppen. Möjligen hämmas deltagarnas 

tilltro på ett lyckat hållbarhetsarbete då hinder identifierats utan att lösas. För att undvika 

denna risk kunde vi ägnat andra workshoppen till hindret, alternativt bokat in ett möte med 

ledningen och diskutera hur hindret skulle lösas. 
 

Brist på kontinuerliga belöningar 

Att det ej har skett en systematisk planering för och skapande av kortsiktiga vinster är en 

anledning till misslyckat förändringsarbete. Trots att workshop 2 lyfte upp teorin bakom 

motivation och genom exempel visade hur kortsiktiga belöningar kunde integreras i en 

tidsplan, tillämpades inte motivationsteorin explicit av deltagarna. Ingen av grupperna 

införde kontinuerliga, kortsiktiga belöningar i sina framarbetade tidsplaner. Otydlighet i 

direktiven samt brist på tid för eftertanke är troliga orsaker till de försummade belöningarna. 

För att bättre förankra den presenterade teorin kring motivation och införandet av närliggande 

belöningar för långsiktigt arbete, skulle moment av aktiv diskussion och reflektion kunna 

vara en lösning. Att låta deltagarna diskutera hur närliggande belöningar skulle kunna införas 

och fungera praktiskt i kommunens arbete - direkt efter att teorin presenterats - vore en 

förbättringsmöjlighet för kommunikationsstrategin. 
 

Segern har tagits ut i förskott 

Kotter identifierar även att det är riskfyllt att ta ut segern i förskott. Den positiva stämningen 

och det aktiva deltagandet under workshop 1 gjorde att vi ändrade fokus inför workshop 2 - 

från praktisk pedagogik till resultat. Vi anser att förutsättningarna för kreativitet och aktivt 

deltagande var bättre under workshop 1. Workshoppens avsedda stunder för egen reflektion 

följt av gruppdiskussion, arbetet med post-it-lappar samt att alla hade varsin penna gjorde att 

alla kom till tals och att arbetet i gruppen var effektivt. Under workshop 2 var förhållandena 

mer styrda, med färdiga tabeller och endast utrymme för en person att skriva. Detta kan ha 

varit en bidragande anledningen till att den ena gruppen körde fast. 

Annorlunda inställning 

Riskkommunikatören Misse Wester lyfte att det kanske inte borde vara facilitatorernas uppgift 

att se till att konkret handling verkligen blir av i samband med workshopparna. Westers 

synpunkt leder till reflektionen att en annan inställning skulle vara intressant att överväga. Ett 

upplägg som i större utsträckning fokuserar på att stärka deltagarnas inre belöningssystem och 

drivkraft skulle kanske vara mer lämpligt och möjligen få större effekt i det långa loppet. Krasst 

uttryckt finns det en stor risk att de framarbetade tidsplanerna inte förverkligas, varpå det 

möjligen vore mer värdefullt att väcka en längtan att arbeta med hållbarhet. Ett känt uttryck 

från författaren Antoine de Saint Exupéry sammanfattar en sådan inställning: 

“If you want to build a ship, don't drum up people to collect wood and don't assign 

them tasks and work, but rather teach them to long for the endless immensity of 

the sea.” (de Saint-Exupery, n.d.) 
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5.4 Räcker det med en kommunikationsstrategi för att öka motivationen? 

Eftersom motivation är en balans mellan tilltro till förmåga och värdet i att utföra en uppgift, 

krävs omständigheter som gör att deltagarna tror på lyckad förändring. 

Traditionsenliga ansvarsområden och tidsbrist 

Praktiskt hållbarhetsarbete kan ibland kräva frivilliga åtaganden samt att personer vågar gå 

utanför sina vanliga ansvarsområden. Några deltagare upplevdes begränsade av rädsla att 

inkräkta på andras uppgifter och några tjänstemän verkade oroliga att andra skulle kommentera 

om de möttes för att diskutera hållbarhet på arbetstid. En fikastund ansågs som en lämplig tid 

för diskussion - “vi fikar faktiskt bara” utvecklades som en förberedande försvarsreplik. Tyder 

detta på att tjänstemännen inte känner sig fria i sitt arbete, eller är det ett tecken på att tidsbristen 

i vardagen gör att långsiktighet betraktas som en orimlig ”lyx”? Med tanke på de dagliga 

utmaningarna kring arbetslöshet, ensamkommande flyktingbarn m.m. som tjänstemännen 

tampas med är tidspressen förmodligen främsta orsaken. Så länge personalen känner sig 

stressad är det mer utmanande att höja tilltron till att hållbarhetsarbetet ska bli framgångsrikt. 

 

Anledningen till att kommunerna inte har tid kan diskuteras. Gällande den ekologiska 

hållbarhetsfrågan kan en anledning vara att ökad förståelse för komplexa system har gjort att 

förväntningarna på åtgärder höjts utan att mängden resurser har utökats. Hållbarhetsfrågor med 

svårmätbara förbättringar och långa tidsramar har svårt att konkurrera med kortsiktiga, akuta 

frågor. Som Pihl (2014) diskuterar är de långsiktiga åtgärderna inte lika populära ur 

väljartaktiska skäl; som politiker vill man hellre satsa på sådant som visar resultat och 

förbättringar under mandatperioden. 

Vem ska efterfråga ett hållbart samhälle? 

För att politiker ska vilja genomföra åtgärder som inkluderar långsiktighet och finansiellt 

svårmätbara resultat krävs att väljarna efterfrågar sådan typ av politik. Men vems ansvar är det 

att efterfråga ett hållbart samhälle? Om det är politikernas uppgift att se till att befolkningen 

efterfrågar det som är bäst för samhället kan styrmedel (som diskuteras i kapitel 3.4.3) vara 

behjälpliga. Med individen som stark förändringsagent blir det viktigt att förstå individens 

kontext. Lidskog och Sundqvist (2011) understryker att mottagarens kultur och 

grupptillhörighet är starkt avgörande för hur pedagogiska och ekonomiska styrmedel tas emot. 

Den sociologiska frågan ”varför vill jag det jag vill och varför gör jag det jag gör?” är central 

att fråga då väljarstöd styr politikens agenda. Hur tänker väljarna i en liten kommun med hög 

arbetslöshet och där det finns problem med att eleverna går ut med ofullständiga betyg? Kan 

man förvänta sig att dessa kommuninvånare efterfrågar politisk satsning och prioritet av till 

exempel klimatfrågan? 

Populärkultur och att lyssna på medborgarna 

Media kallas ibland för ”den tredje stadsmakten” och har stor makt för vad som diskuteras i de 

svenska fikarummen. I ett möte med en av pilotkommunens bibliotekarier framgick att få av de 

event som det annonserades för vid biblioteksentrén blev välbesökta. Flest antal besökare dök 

upp till event som innefattade en TV-kändis. Populärkultur kan således vara en viktig aspekt 
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att ta i hänsyn då styrmedel hanteras i kommunen. Vidare är den allmänna debatten viktig för 

att gemene man ska komma till tals. Att vara en ”medveten konsument” är varken enkelt eller 

nog för vad politikerna förväntar sig av medborgarna. I samtal med kommunchefen framgick 

att kommunen gärna ville utnyttja det låga invånarantalet och vidareutveckla en nära 

kommunikation mellan medborgarnas vilja och kommunpolitikens satsningar. Eftersom 

lösningsförslag till hållbarhetsfrågor ofta överlåtes till mindre aktörer (genom användning av 

ekonomiska och pedagogiska styrmedel) vore det positivt om politikerna lyssnar på de mindre 

aktörernas behov. Om aktörerna efterfrågar satsning på hållbarhetsfrågor kommer värdet i att 

utföra hållbarhetsarbete att öka för kommunen. 
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6. Slutsatser 
Genom att uppmärksamma teorier om motivation samt tillämpa dem praktiskt under kontaken 

med kommunen, uppstod förändringsvilja hos majoriteten av de som deltog i workshop-serien. 

Fallstudien indikerar alltså att motivationsteori kan öka förändringsvilja genom att appliceras 

på en kommuns hållbarhetsarbete. Dock går det inte att dra en generell slutsats utifrån detta 

enda försök, fler fallstudier krävs. En utveckling av utvärderingsmetoden behövs också, så att 

kopplingen mellan motivationsteori och ökad förändringsvilja kan identifieras och utvärderas 

med högre tillförlitlighet.  
 

Mötesformen ‘workshop’ har genom fallstudien konstaterats vara ett bra forum för att 

kommunicera med kommuner. Dock rekommenderas inte en tudelad workshop-serie, då 

gruppdynamiken riskerar vara annorlunda vid de olika tillfällena. Ett alternativt upplägg, för 

framtida studier, är att arrangera en workshop-serie som äger rum på en dag, men inkluderar 

både politiker och tjänstemän genom 3 arbetspass à 2 timmar. Vid första passet skulle både 

politiker och tjänstemän delta för att identifiera problem och hinder för ett lyckat 

hållbarhetsarbete. Under andra arbetspasset skulle politiker utarbeta visioner och idéer kring 

vad som behöver göras för att uppnå dem. Tjänstemännen skulle sedan jobba vidare med 

politikernas visioner och identifiera praktiska åtgärder och ansvarsområden. En informell 

fikaträff tre veckor senare kunde fylla behovet av uppföljning för de som deltagit och ett möte 

mellan workshop-facilitatorerna och ledningen skulle bädda för att resultatet togs omhand. 
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Appendix 1 
Pilotkommunens bakgrund och förutsättningar 

 

Generell kommuninformation 

 

Sjöskog kommun är beläget i inlandet i en sydsvensk region, och dess yta täcks till nära 74 % 

av skog. Det är en till folkmängd liten kommun med mindre än 15 000 invånare; av invånarna 

bor ca 80 % i tätort. (Klimatstrategi, 2010) Kommunen är även liten till yta och tillhör en av de 

25 arealmässigt sätt minsta kommunerna i Sverige (Konjunkturinstitutet, 2012) Kommunen är 

förbunden med två närliggande större städer genom en enkelspårig järnväg. (Trafikverket, 

2014) Gällande vägtrafik korsas kommunen i öst-västlig riktning av en riksväg (Trafikverket, 

2014). 

 

Enligt kommunens klimatstrategi var cirka 17 % av bränsletyperna fossila bränslen år 2008. 

Energianvändningen per person och år i kommunen var 2008 drygt dubbelt så hög som 

riksgenomsnittet (2008: 99720 kWh/person jämfört med 43022 kWh/person). Anledningen till 

att energianvändningen är så hög i Sjöskog, beror främst på den tunga tillverknings- och 

kemiindustri i kommunen. Nämnda industri dominerar näringslivet i kommunen och bidrar till 

runt 2000 arbetstillfällen. Tjänstesektorn sysselsätter 26 % inom den privata och 18 % i den 

offentliga sektorn, medan jord- och skogsbruk sysselsätter 3 %. Daglig inpendling till 

kommunen sker i en utsträckning som ungefärligen motsvarar 6 % av invånarna i kommunen. 

(Klimatstrategi, 2010)  

 

I Sjöskog är andelen arbetssökande något högre än och utbildningsnivån något lägre än 

riksgenomsnittet. Siffror från 2011 visar att 8 % av befolkningen mellan 20-64 år är 

arbetssökande (vilket kan jämföras med riksgenomsnittet på 6 %). Andelen av invånarna mellan 

20-64 år som år 2010 hade sjuk- och aktivitetsersättning var 12 % medan riksgenomsnittet låg 

på 8 %. Utbildningsnivåmässigt år 2010, var andelen av befolkningen med ”förgymnasial 

utbildning” 23 % (jämför med riksgenomsnittet på 14 %). Andelen med utbildningsnivån 

”gymnasial utbildning” låg på 53 % (jämfört med rikets genomsnitt på 47 %) medan 20 % av 

invånarna hade ”eftergymnasial utbildning” (jämfört med rikets 37 %). 

 

Hållbarhetsarbetet i kommunen 

 

Tidigare hållbarhetsarbete i kommunen har enligt kommunekologen främst bedrivits genom 

projektanställningar.1 2010 antog kommunfullmäktige ett miljömålsprogram för perioden 

2010-2015 där de nationella miljömålen av relevans för kommunen anpassades till kommunen. 

Däri ingick en energi- och klimatstrategi. I anknytning till miljömålsprogrammet arbetades 

även ett handlingsprogram fram där ansvarig förvaltning och tidsramar angavs. 

(Miljömålsprogram, 2010) Detta handlingsprogram har enligt kommunekologen inte efterlevts 

och därmed har inte heller miljömålsprogrammet efterföljts. 

 

Sjöskog har ingen egen miljöförvaltning utan har genom samarbete med andra kommuner hittat 

en lösning där kommunen hyr in en 20 % tjänst som kommunekolog och energirådgivare. Det 

                                                 
1 Sjöskog kommunekolog, 2014 
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finns alltså ingen som har ansvar för strategiskt miljö- och hållbarhetsarbete.2  En fördel med 

Sjöskog är dess ’litenhet’, alla förvaltningar är samlade i samma korridor och det är lätt att 

kommunicera med varandra genom informella möten.3 Enligt kommunekologen har många 

kommuners arbete blivit alltför inriktat på uppföljningsarbete, det finns en risk att det kostar 

mer än det smakar. Hen menar att det ibland läggs oproportionerligt mycket tid och resurser på 

indikatorer och uppföljning jämfört med aktiva åtgärder.4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Sjökogs kommunekolog, 2014 
3 Sjöskogs kommunchef, 2014 
4 Sjöskogs kommunekolog, 2014 
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Appendix 2 
Inbjudan till deltagarna 

Inbjudan till workshop-serien ’Ett hållbart Sjöskog’ 
Nationellt finns stor tilltro att kommuner hittar lokala lösningar på dagens globala 

utmaningar. Hur kan en kommun möta utmaningarna och arbeta med 

hållbarhetsfrågor? Hur kan hållbarhet genomsyra hela kommunens arbete med 

befintliga resurser? Vad är nästa steg för Sjöskogs kommun?  
 

Vi vill starta en dialog som syftar till handling i Sjöskogs kommun. Därför bjuder vi nu in 

chefstjänstemän och andra nyckelpersoner från samtliga förvaltningar till en 

workshop-serie om hur Sjöskogs kommun går vidare med sitt hållbarhetsarbete. 
 

Workshop-serien ämnar att ge deltagarna ökad förståelse för hållbarhetsfrågor och 

tillfälle att diskutera lösningar till de framtida utmaningar kommunens förvaltningar står 

inför. Träffarna ger en möjlighet för Sjöskogs kommun att komma samman över 

förvaltningsgränserna och tillsammans arbeta fram strategiska mål för kommunen. 

Under träffarna kommer ni att identifiera hinder i dagens hållbarhetsarbete, samt ta 

de första stegen i det nya arbetet. Mötena kommer underlätta för Sjöskogs redan 

påbörjade satsning: att bli en certifierad klimatkommun.  
 

Vi som arrangerar ’Ett hållbart Sjöskog’ heter Sara Trulsson och Lovisa Lundgren, båda 

tredjeårsstudenter från civilingenjörsprogrammet Energi och Miljö på KTH. Workshop-

serien är en del av vårt kandidatexamensarbete som går ut på att ta fram en 

kommunikationsmetod för att inspirera kommuner till hållbarhetsarbete. I vår rapport 

kommer Sjöskogs kommun vara anonym, detta för att ni ska känna er fria att uttrycka 

er som ni vill under våra möten. Vi ser mycket fram emot att samarbeta med er! 
 

Två workshops kommer att genomföras, vardera två timmar lång: 
 

10 april, kl.13-15, Hörsalen i biblioteket och 

28 april, kl.13-15, Sessionssalen. 
 

Då träffarna till viss del bygger på varandra är det viktigt att ni som deltagare kan 

närvara vid båda tillfällena. Inför första och efter sista workshopen kommer vi att skicka 

ut ett kort frågeformulär, svaren är viktiga för workshopens innehåll samt utvärderingen 

av träffarna. Mejla oss gärna om ni har frågor eller funderingar. 
 

Vi ser fram emot att träffa er!   

Varmt Välkommen! 
Sara Trulsson    Lovisa Lundgren 

saratr@kth.se    lolun@kth.se 

0704034280    0735920173 

 

 

mailto:saratr@kth.se
mailto:lolun@kth.se
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Appendix 3 
Frågeformulär till deltagarna inför workshop-serien 
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Appendix 4 
Resultat av workshop 1 

 

4:1 Av deltagarna identifierade kopplingar till ekologisk hållbarhet för respektive 

förvaltning 

De punkter som följs av en klammer med romerska siffror anger hur många som angivit ett 

likartat svar.  

 

Kommunledningsförvaltningen 

 Resor till och inom kommunen. Går att hitta samåkningsformer och gynna det kollektiva 

resandet till jobbet. 

 Upphandling, “det spelar stor roll vad kommunen köper för varor och tjänster”. 

 “Långsiktighet” 

 Stadsplanering och cykeltrafik. 

 Att “i alla beslut tänka eko-konsekvenser”: Vad får detta beslut för konsekvenser på 

miljö och ekosystem osv.? 

 Minska utskrifterna genom att slopa skrivarna och tänka digitalt. 

 Energieffektivisering. 

 Minska resandet genom att göra kommunens lokala aktiviteter och möjligheter synliga. 

 

Barn- och utbildning 

 Minska mängden slängd mat. [II] 

 Närproducerade råvaror till skolmaten. “Och att man tänker vad barnen vill ha och inte 

vad man vill laga.” 

 Minska skjutsandet av barn, genom samordning av transporter. [II] 

 Samordning av varutransporter. 

 Få ner böcker och material genom ökat användande av läsplattor. 

 Egna odlingar, “lära tidigt”. 

 “Koppling till verkligheten i undervisningen”. 

 Att väcka intresse och väcka fascination. “Visa på att det är kul, då får man kunskapen 

på köpet.” 

 Börja tidigt att få in i barns värdegrund att man inte ska slösa på energi. 

 

Socialförvaltningen 

 Grönt i närområdet. 

 Utbildning. 

 Transporter. 

 Utveckla familjens hus verksamhet (till att omfatta ekologisk hållbarhet), som är en 

öppen förskola med koppling till BVC och där förebyggande arbete bedrivs. 

 Att styra in socialt utsatta genom satsningar på arbetstillfällen med miljöinriktning 

genom samarbete mellan ex. socialförvaltningen, arbetslivsförvaltningen mm. 

 Miljömedveten kosthantering. “Närproducerad ekologisk mat på äldreboende.” [II] 
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 Bättre samordnad vårdplanering. “Digitala möten istället för att man ska köra och träffas 

flera.” 

 ADL-träning (människor som går till daglig verksamhet och har särskilda träningsbehov 

för att utföra vardagssysslor). Lära ut om sopsortering på lämpligt sätt t.ex. “det går inte 

bara att skicka ut en broschyr”. 

 Placeringar (av barn) i närområde, samt minska placeringar genom förebyggande 

arbete. 

 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

 “Bad och klor” Försöka minska kloret genom effektivare filter. 

 “Utställningar med miljötema-” 

 “Fritidsverksamhet som inte är sport.” 

 Attraktiva rekreationsområden, “Marknadsföra naturen.” 

 “Intresseväckande evenemang och när-arrangemang.” 

 “Automatik för lyse i hallarna.” 

 Samordning av transporter, låta föreningsorganisationer berätta om sina metoder. 

 Utnyttja det som finns i kommunen, ex. billiga möjligheter till att ‘stalla in’ en häst 

“sådana saker borde komma ut”. 

 

4:2 Av deltagarna identifierade hinder/problem 

 “Ej prioriterat.” 

 Tajt ekonomi. [ II ] 

 Brist på egen kunskap. 

 Hög personalomsättning. [ IV ] 

 Man tror att det är svårare än vad det är. 

 Man behöver någon som “drar lite”. 

 Brist på tid i vardagliga arbetet. “Finns liksom knappt tid att tänka på nå’tt annat”. 

Känner man sig stressad tar man sig inte den tiden och stanna upp och tänka: “gör jag 

rätt saker?” 

 Ekonomi. 

 Fortfarande stuprörstänk. “Miljö borde genomsyra alla bitar”. 

 Brist på styrning och vision. 

 Svårt att prioritera när man har lite pengar och få resurser. 

 Brist på satsning och fokus på miljö. 

 Brist på förankring i organisationen. 

 Ledningens engagemang är ej tillräckligt. [ II ] 

 Omsättningen mellan att miljöfrågan är en “pappersprodukt” till praktiken är svår. 

 Inte den fråga som ligger närmst hjärtat, därför tar det en tid innan frågan dyker upp hos 

nytillsatta. 

 Mäter idag framgång mest genom pengar. “När vi pratar om det så pratar vi pengar. Vi 

pratar liksom inte om att det är mindre klor i vattnet, utan huvudfrågan blir att vi har 

pengar över till något annat. “Det är liksom lite fel tänk i våra egna huvuden.” 
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 Dåliga på att kommunicera det som görs. ”Jag ska inte säga att vi är “världssämst”, men 

vi är dåliga egentligen också på att tala om vad vi gör”. 

 Frågan har “glömts bort”. 

 Miljö betraktas som ett särskilt segment - därför ej helt självklart. 

 Inte tillräcklig involvering av organisationen i visionsarbetet- det har varit en sluten 

process. 

 Segt att rapportera in uppgifter. 

 Brister i att få in miljöbokslutet rätt. 

 “Hyllvärmar”-problemet finns med många andra dokument också. “det finns många 

andra dokument som bara man har det - om jag ska vara riktigt ärlig - som en 

hyllvärmare som man kan visa arbetsmiljöverket kommer (eller någon annan tillsyn) så 

är man nöjd,va”. 

 Ev. att man inte orkar följa upp. 

 Det är ovant att tänka så långsiktigt, då man är van vid “händelsestyrd verksamhet”. 

 Resurserna går till att lösa det som är akut. “Och jag hade ju tyckt att det var bekvämt 

många gånger om man hade haft mer resurser att jobba med också.” 

 

Rubrikerna som av ovanstående problem formulerades var: 

 Pengar. 

 Tid. 

 Hög personalomsättning. 

 Kunskap. 

 Satsning och Prioritet. 

 Förankring och svårt i praktiken. 

 Helhet och samordning. 

 

4:3 Fördjupning av ett problem: “Satsning & prioritet” 

Effekter 

 Missar frågor med stora konsekvenser / förskjuter problemen. 

 Missar möjliga besparingar. 

 Bristande kontinuitet och långsiktighet 

 Akuta problem dominerar. 

 Kortsiktigt handlande stjälper på längre sikt. 

 Åtgärder kan bli dyrare om de ej görs i tid. 

 

Orsaker 

Man är ej medveten om var det krävs satsningar. 

 Hade behövt sitta ner och betrakta med helikopterperspektiv. 

 Styrprocess bygger enbart på pengar. 

 Man tror att sådana åtgärder kostar pengar, trots att de inte alltid gör det. 

 Man behöver samordna kunskap och lära av grannkommunerna. 

 Man är “hemmablind” och utnyttjar inte de kvalitéer och värden som finns. 
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 Man vågar inte satsa och är hämmad av rädslan för dåligt resultat. 

 Det finns så mycket åsikter i kommunen - ej enkelt som i företag att någon bestämmer 

i slutänden, utan allt blir som kompromisser. 

 Man undviker mycket under valår. Det som väljarna uppmärksammar får satsningar - 

man vill sitta kvar vid makten. 

 Det handlar inte om pengar och ekonomi, ej heller om ovilja.  Sitter fast i tidigare 

kortsiktigt fattade beslut, så att dagens beslut fortsätter i fel riktning. 

 Miljöfrågor är ej invävda i visionsarbetet. 

 “Vi är en brandkår som bara kör och släcker akuta bränder.” 

 

 

4:4 Av deltagarna identifierade möjligheter och lösningar 

 Integrera ekologiskt hållbarhetsarbete i kommunens verksamhetsstyrningsprogram. 

 Viktigt att jobba med den mjuka processen, förståelsen och engagemanget innan man 

kastar sig in i stora system. “kvalitet på data är ganska väsentlig så att man inte bygger 

in sig i system och har 28 miljoner nyckeltal och plocka in, så med andra ord drunknar 

i “vad är den viktiga frågan?”.  “bara man inte kastar sig över systemet, det är en fara, 

alltså det tekniska systemet”. 

 Man skulle jobba med workshops utifrån visionen där man diskuterar vilka prioriterade 

områden som kommunen ska satsa på. Därefter formulera mål och sen jobba på 

verksamhetsplaner osv. Arbetet borde lämnas in till kommunledningskontoret.  

 Undvika byråkratisering som i större kommuner - “det har vi inte råd med här”. 

 Vi borde lära av arbetsmiljöfrågan. Det var tidigare också sitt egna lilla “paket”, men är 

nu integrerat i verksamheten. Vi borde bestämma oss för att prioritera miljöfrågan. “Jag 

tror att det egentligen bara är att bestämma sig att så ska vi se på miljöfrågan också. Att 

det ska vara en integrerad del i allting vi gör”. “Det började med att arbetsmiljö blev en 

stående punkt på allting så att det fick aldrig glömmas, det blev systematiskt 

arbetsmiljöarbete och det kommer nog så småningom här bli ett systematiskt 

miljöarbete: i varje beslut vi tar måste det vägas in och då kommer det att bli så - oavsett 

system.” 

 Ett grundläggande och inkluderande arbete krävs (ej enbart ledning och 

chefstjänstemän). 

 Ledning måste tydliggöra att frågan är viktig. 

 Viktigt med förebyggande arbete, så att man inte alltid står i det akuta. 

 Borde sitta ner och betrakta ur helikopterperspektiv 

 Hade behövt ett styrsystem som inte endast bygger på pengar. 

 Se på kommunens totala verksamhet, för att identifiera var insatserna behövs mest. 

“Mest intressanta vad som ger mest effekt för kommuninvånarna och kommunen som 

territorium egentligen.” 

 Identifiera enkla lösningar som kan lösa många problem (t.ex. bra utbildning för barn 

och föräldrar ger stor vinning och “fostrar redan från början”). 

 Organisationer utom kommunen m.m. kan göra åtgärder som del av PR, m.m. 

4:5 Vad ska uppnås? 
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“I Sjöskog arbetar man långsiktigt och med helhetsperspektiv. Hållbarhet är naturligt integrerat 

- socialt, ekonomiskt och ekologiskt- och i Sjöskog drar vi nytta av våra styrkor; det är nära 

mellan beslut och genomförande”. 

 

4:6 Vad ska göras? 

 Ledningen måste ha ett tydligt ställningstagande. 

 Börja synliggöra det positiva arbete som redan pågår. 

 Ta bort lite “jante”. 

 Införa “fokusdagar” i kommunen för att få med alla. 

 Tydliggöra visionen. 

 Tydliggöra vilka resurser kommunen använder och uppmärksamma slöseri- för att 

väcka tankar som kan leda till förslag på åtgärder. 

 Intern miljödag för arbetare på kommunen. (ev. workshops för politiker och anställda). 

 Starta pilotprojekt (utöver det vanliga “träiga”) som väcker uppmärksamhet och skapar 

ringar på vattnet. 

 Hållbarhet måste finnas med i kommunens vision [ II ] 

 Anordna en temadag, som är startskottet för en serie temadagar (vilket skulle ge lite 

långsiktighet) 

 Få med medborgarna i processen. 

 Skapa intresse och börja med det tidigt. 

 

4:7 Nästa steg 

 Workshop rektorer. 

 Struktur på målstyrningsarbetet. 

 Kommunal miljödag. 

 Naturreservat med tillhörande “infrastruktur” för friluftslivet. 

 Byta ut gammal utrustning samt stänga ner gamla system. 

 Hur skulle jag kunna minska pappersförbrukningen på kommunalledningen? Hur har 

andra gjort? 

 Tala med andra Öf vad man gör där. 

 Se vad andra grannkommuner i samverkan har gjort för vision och intern struktur 

miljöarbete. 
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Appendix 5 
Resultat från Workshop 2 

 

5:1 Mikrouppgifterna 

Workshop 2 inleddes med att deltagarna berättade om hur det gått med mikrouppgifterna från 

förra gången. 

 

 Workshop rektorer 

(Deltagaren kom ej på workshop 2, men meddelade att hen inte gjort sin mikrouppgift) 

 Struktur på målstyrningsarbetet. 

Stadsarkitekten berättade att hen hittat en föredömlig kommun, som har liknande 

förutsättningar som Sjöskog kommun. Den undersökta kommunen har framgångsrikt fått 

ner strategier till handlingsplaner och lyckats involvera folk på plats. Med sig till workshop 

2 hade stadsarkitekten material om hur målstyrningsarbetet fungerar i nämnda kommun. 

 Kommunal miljödag. 

Ekonomichefen hade arbetat fram förslag på aktiviteter som skulle vara lämpliga att 

genomföra under en kommunal miljödag. Eftersom kommunen håller på att byta ut 

gatubelysningen mot energisnål sådan, skulle en aktivitet vara att informera om det. Andra 

förslag på programpunkter var att titta på den nya biogaspannan och att ha en gemensam 

städaktivitet i hela kommunen. Vidare skulle energirådgivaren kunna komma och informera 

om energibesparingar. Slutligen föreslog ekonomichefen att även ’loppisaktiviteter’ och 

andra arrangemang som syftar till att återanvända gamla saker, samt utbildning i eco-

driving, skulle kunna genomföras.  

 Naturreservat med tillhörande “infrastruktur” för friluftslivet. 

Kommunekologen hade fokuserat på ett naturreservat och på att sätta upp skyltar där. Dagen 

efter workshoppen skulle hen ha ett möte angående skylthållarna. Skyltarna fanns redan 

färdiga och behövde bara sättas upp. (Detta var ett sedan tidigare påbörjat projekt) 

 Byta ut gammal utrustning samt stänga ner gamla system. 

(Deltagaren kom ej på workshop 2.) 

 Hur skulle jag kunna minska pappersförbrukningen på kommunalledningen? Hur 

har andra gjort? 

Kommunsekreteraren hade dragit ner på inbjudningar och meddelanden som skickas 

elektroniskt och menade att det inte var någon som hade några protester på det.  

 Tala med andra Öf vad man gör där. 

(Deltagaren var ej med på workshop 2, men meddelade i förbifarten att hen pratat med 

övriga överförmyndare. Det visade sig att de inte har tänkt på att integrera hållbarhetsfrågor 

i verksamheten, utan hen blev den första att ta upp det.) 

 Se vad andra grannkommuner i samverkan har gjort för vision och intern struktur 

miljöarbete. 

Hen menade att hen inte hade ’djupdykt’ jättemycket, men att hen hittat ett evenemang i 

början av juni (i en större närliggande grannkommun), som skulle fungera som det perfekta 

tillfället för att bli uppdaterad på vad som händer i regionen. Det två dagar långa 
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evenemanget kommer nämligen vara ett smörgårdsbord om vad som händer på 

hållbarhetsområdet i olika kommuner.  

 

Samtliga deltagare som deltagit vid workshop 1 belönades med en applåd för sina insatser. 

Under ”mikrouppgiftsrundan”, introducerade dessutom de nya deltagarna sig och en del 

berättade också om vilka mikrouppgifter de hade gett sig själva om de hade närvarat förra 

workshoppen. Exempelvis berättade personalchefen att om hen skulle gjort något skulle det ha 

att göra med personal. ”Där finns ju hur mycket som helst att göra … exempelvis personalens 

delaktighet, personalansvar.”. 

 

5:2 Färdighetsövningen 

De punkter som följs av en klammer med romerska siffror anger hur många som angivit ett 

likartat svar.  

 

Detta tycker jag är roligt 

 Ekonomi.  

 Trädgårdsarbete. 

 Snickra arbeta med händerna. 

 Historia. 

 Planera. 

 Arbeta med naturfrågor. 

 Samarbeta med andra (inom kommunen, andra myndigheter, studenter mm.). 

 Leda verksamhet. 

 Göra nya saker [II] 

 Lära mig nya saker. 

 Ett hållbart samhälle. 

 Köra traktor. 

 Umgås med andra. 

 Vara utomhus. 

 Arbeta med händer och hjärna. 

 Umgås med familj. 

 Umgås med kompisar. 

 Jakt. 

 Fiske (flugfiske). 

 Kontakter med personal. 

 Externa kontakter. 

 Utvecklingsfrågor inom personalområdet. 

 Personalarbete över huvud taget. 

 När man kan åstadkomma något som är bra för personalen. 

 Prata med människor. 

 Måla. 

 Resa. 
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 Äta god mat. 

 Inreda. 

 Att arbeta med arkitektur och stadsbyggnad. 

 Att organisera arbete. 

 Att samverka. 

 

Detta är jag bra på 

 Ekonomi. 

 Arbeta med händerna. 

 Planera. 

 Arbeta med naturfrågor. 

 Samarbeta med andra (inom kommunen, andra myndigheter, studenter mm.). 

 Organisera, driva, leda projekt.  

 Prata med folk. 

 Laga tekniska prylar. 

 Hugga och röja i skogen. 

 Köra olika typer av fordon. 

 Laga mat. 

 Prata. 

 Samordna och fika. 

 Strukturera. 

 Analytisk. 

 Tänka i processer. 

 Konsekvenstänk. 

 Fokusera på det positiva. 

 Se möjligheterna. [II] 

 Hitta lösningar. 

 Formulera mig i skrift. 

 Att arbeta med arkitektur och stadsbyggnad. 

 Att organisera arbete. 

 Att samarbeta. 

 Att se helheter. [II] 

 Att hitta på nya saker. 

 

Verktygslåda 

 Tekniska kontoret inf. om energisnål belysning. [II] 

 Föreningsliv och skola (Plockverktyg). 

 Förening i närliggande kommun. 

 Behövs arbetsgrupp som jobbar. 

 Pågående byte av gatubelysning (Tekniska). 

 Städaktivitet i parker med plockverktyg i april månad, i samband med vårfest? 

(Tekniska) 
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 Organisation, arbetsgrupp som driver och organiserar (ca. 50 000 kr). 

 SMART - krav på ett mål. 

 Samhällsbyggnadschefen visar miljö-pannan. [III] 

 Föreningsliv, skola. 

 April. 

 KSAU. 

 Arbetsgrupp. 

 

5:3 Visioner/Idéer, mål och tidsplan 

Under workshopen delades deltagarna in i grupper om fyra.  De fick komma överens om vilken 

idé eller vision som gruppen skulle jobba vidare med och skapa en handlingsplan för 

genomförande under workshoppen.  

 

GRUPP 1 

Nedan följer en redogörelse för den vision, mål och åtgärder som grupp 1 arbetade fram. 

 

Vision: 
Ett hållbart samhälle i Sjöskog kommun. 

 

Mål: 

1. Kommunal miljödag, årligen. Första 2015. 

2. Skapa en arbetsgrupp (som gör tidplan, nödvändiga beslut). 

3. Arbetsgrupp tar fram framgångsfaktorer för ett hållbart samhälle och mål för detta.  
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Tidsplan - Grupp 1: 

 

 

 

GRUPP 2 

 
Vision:  

Få med medborgarna i processen till ekologisk hållbarhet. 

 

Mål: 

1. Samtliga kommunanställda ska vara medvetna om den process som kommunen eftersträvar 

ekologisk hållbarhet genom & vad som ingår i ekologisk hållbarhet. 

2. Samtliga elever i Sjöskogs grundskola ska senast vara informerade/medvetna om ekologisk 

hållbarhet. 
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Tidsplan – Grupp 2: 
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Appendix 6 
Deltagarnas utvärderingar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 

 

Appendix 7 
Svar på frågeformulär inför workshop-serien 

 

'Hållbarhet' 

 

1. Vad tänker du på när du hör ordet hållbarhet? 

 

Långsiktigt fungerande utveckling och balans socialt, ekonomisk och ekologiskt.  

De tre dimensionerna, ekologisk, ekonomisk och social... 

 Helhet, långsiktighet, nödvändigt… 

Långsiktigt tänkande och agerande. 

stabilt, något att bygga på för framtiden. 

Kunna fortsätta leva i ett modernt och grönt samhälle. 

Att det skall vara länge och klara sig tex under olika mandatperioder, eller olika 

väderleksförhållande osv. 

Håller över längre tid. 

Framtiden! 

Lämna över något bra till nästa generation. 

 

2. Hur motiverad känner du dig att arbeta med hållbarhetsfrågor?  

Svarsskala från 1:5 där 1: Inte alls motiverad och 5: Mycket motiverad 

 

Svarsskala (1:5) Antal svar 

1 0 

2 0 

3 1 

4 4 

5 4 

 

3. Hur relevant tycker du att hållbarhetsarbete är för just din förvaltning? 

Svarsskala från 1:5 där 1: Inte alls relevant och 5: Mycket relevant 

 

Svarsskala (1:5) Antal svar 

1 0 

2 1 

3 2 

4 2 

5 4 
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Förväntningar 

 

4. Vad har du för förhoppningar att "Ett hållbart Sjöskog" kan bidra med till dig i din 

yrkesroll och/eller på ett personligt plan? 

 

Jag arbetar med samhällsutveckling, stadsbyggnad, byggande m.m. och påverkar den fysiska 

miljön och människors vardag och livsvillkor både direkt och indirekt.  

I med yrkesroll och tjänst i Sjöskog hoppas jag på att åstadkomma bra lösningar som bidrar 

till bra samhällsekonomi, folkhälsa och god miljö till exempel satsningar på bra bostäder, 

utveckling och bevarande av natur, hållbara transporter, utvecklade G/C-stråk, klimathänsyn 

i samhällsplaneringen, val av byggteknik, god arkitektur/fina offentliga rum m.m. 

Tillgänglighetsfrågor för funktionshindrade är en annan viktig aspekt. 

Hoppas också bidra till att stärka det demokratiska inflytandet för olika befolkningsgrupper 

i samhällsplaneringen. Samverkan regionalt har också stor betydelse. 

Privat kan jag bidra till exempel när det gäller val av transporter, källsortering m.m. 

Att workshopen kan lyfta intresset för hållbarhetsfrågor i kommunen. 

Nya infallsvinklar. 

långsiktiga lösningar, små saker som kan göra att saker löser sig på ett mer långsiktigt plan. 

Fortsätta leva i en kommun med frisk luft och gröna omgivningar. 

Att Sjöskog som en egen kommun kan på långsikt vara det. 

Detta kräver att vi har de resurser som detta kräver och med dem kan leva upp till 

förväntningar som de flesta medborgare rimligen kan kräva. 

Inspiration. 

Ett brett engagemang i hela kommunen. 

insikter. 

 

Tankeutmaning! 

 

5. Här kommer en liten uppvärmningsövning inför workshoppen den 10 april. Övningen 

är inte på 'liv och död', utan mest för sätta igång era hållbarhetsidéer. Nämn tre saker 

som du skulle kunna bidra med till hållbarhetsarbetet på din arbetsplats redan idag. 

 

Vackra och miljöanpassade bostäder. 

Större fokus på utbyggnad av G/C-vägar och grönstråk. 

Ytterligare ombyggnad av gator och torg till attraktiva mötesplatser. 

1. Påbörja arbetet med ett nytt miljöprogram 

2. Inrätta ett naturreservat i kommunen 

3. Restaurera en våtmark eller betesmark 

Minska bilkörning 

Minska emballage 

Minska utskrifter 
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ifrågasättande av användningen av resurser 

tänka ett extra steg med utgångspunkt på konsekvenser av handling 

göra rätt saker och göra saker rätt 

Vara återhållsam med energiförbrukning. 

Sortera avfall. 

anställa arbetsledare 

anställa administratör / Sekreterare 

utveckla verksamheten  

Hålla kurs mot det långsiktiga målen 

Involvera andra verksamheter 

Förankra  

 

6. Nämn tre orsaker till varför ovan nämnda inte blir gjort idag. 

 

Saknar byggintresse från exploatörer 

Saknas ekonomiska medel 

Saknas ekonomiska medel 

Finns inte tillräckligt med "uppdragstid"  

Föråldrad teknik, ej tillräckliga ekonomiska resurser, "historia" 

så har man alltid gjort 

tidsbrist 

tidsbrist 

Finns ej med i budgeten 

Det dagliga arbetet, är för mycket operativ. 

Ibland nödvändigt med snabba beslut 

Ser inte behovet av att involvera andra verksamheter 

Glömmer att alla inte lika långt i processen som beslutsfattarna 

 

Kort om dig 

 

7. Vilket år är du född? 

1970 

1972 

1974 

Kristianstad 

1955 

1954 

1967 

1964 
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8. Kvinna/man 

 

Kön Antal (Andel) 

Kvinna 3 (33 %) 

Man 6 st (67 %) 

 

 

9. Vilken förvaltning arbetar du på? 

 

Byggnadskontoret, Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Sjöskog med fleras ’miljöförvaltningssamarbete’ 

KS 

kommunledningskontoret 

Kommunledningsförvaltningen 

Samhällsbyggnads 

BUN, KoF 

Sjöskog med fleras ’miljöförvaltningssamarbete’ 

Överförmyndarnämnderna 

 

10. Hur länge har du jobbat för Sjöskogs kommun? 

 

Sedan 1 augusti 2013 

2011 

ca 1 år 

2 år 

24 år 

2.5 år 

16 mån 

4,5 år 

2007 

 

11. Vilka frågor arbetar du med? 

 

Fysisk planering, bygglov, gestaltningsfrågor, bostadsutveckling, regional samverkan, 

centrumutveckling m.m. 

Strategiskt arbete, naturvård, miljömålsarbete mm. 

IT 

Administration 
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Ekonomi 

Tekniska 

Administrativa 

Bygg 

Vatten/ avlopp 

Fastigheter 

Gata / Park 

Planering 

Avtal 

Skola, kultur, fritid, arbetsmarknad 

Miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll. 

juridik 

 

 

12. Vilka frågor brinner du för? 

 

Hållbar samhällsplanering och byggande, medborgarinflytande 

Naturvård 

Naturvägledning 

Översiktsplanering 

IT 

Ekonomi 

Att få mer ordning i verksamheten  

Skola, kultur, fritid, arbetsmarknad 

Miljö, hållbar utveckling. Professionell myndighetsutövning. Att vara den myndighet vi själva 

vill möta.  

rättsäkerhet 

 

 

13. Vilket smultronställe får vi inte missa när vi kommer till Sjöskog? 

Svaren bestod i ett museum-besök och resterande var kopplade till natursköna områden. 

 

14. Är det något särskilt vi bör veta om dig inför workshop-serien? (allergier, nedsatt 

hörsel etc.) 

 

Nej 

Kan inte komma den 10/4, men kommer gärna 28/4 

Nej  

Nepp 
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Appendix 8 
Anpassat workshop-innehåll 

 

Workshop 1 

8:1 Övning i att koppla ihop kommunens alla förvaltningar med ekologisk hållbarhet. 

Rekvisita: 

 A3-ark med rutnät där varje förvaltning har varsin ruta.  

 Tydligt synlig fokusfråga. 

 Post-it lappar. 

 Pennor. 

Övningen: 

1. Deltagarna jobbar enskilt. 

2. Fokusfrågan ”Hur kan ekologisk hållbarhet kopplas till förvaltningens arbetsuppgifter?” 

hänger uppe. Facilitatorerna introducerar en förvaltning i taget och ger deltagarna kort tid (dock 

minst 30 sekunder) på sig att skriva ner idéer på hur respektive förvaltning kan koppla sin 

verksamhet till ekologisk hållbarhet.  

3. Deltagarna skriver ner sina idéer på post-it-lappar och går en runda och läser upp sin 

favoritidé.  

4. Facilitatorerna samlar ihop samtliga lappar och hänger upp dem på respektive förvaltning.  

5. Innan det är dags att gå vidare till nästa förvaltning presenterar facilitatorerna även ett 

exempel från en annan kommun där ekologisk hållbarhet framgångsrikt kopplats till den 

aktuella förvaltningen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8:2. Identifiera energi- och material-flöde 

Bild 1. På post-it-lappar har deltagarna gjort kopplingar mellan 

ekologisk hållbarhet och respektive förvaltning. Överst i bild 

syns fokusfrågan hur kan ekologisk hållbarhet kopplas till 

förvaltningens arbetsuppgifter? 
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Rekvisita: 

 A3-ark med en illustration över fördelen med att se saker som system. (På bilderna 

nedan syns den illustration som användes i pilotkommunen.) 

 En illustration över ett exempel på en förvaltnings energi- och materialflöden. 

 A4-papper. 

 Pennor. 

Övningen: 

1. Övningen inleds med att facilitatorerna ger en kort introduktion kring vikten av 

systemperspektiv med hjälp av illustrationen.  

2. Deltagarna ombeds sätta sig i sina respektive förvaltningar.  

3. Facilitatorerna visar hur övningen går till med hjälp av ett exempel. (Deltagarna ombeds 

betrakta sina respektive förvaltningar som en svart låda med in- och utflöden av diverse 

energi och material. De ombeds sedan att rita pilar in och ut från lådan samt ange vad 

som strömmar in och ut.) 

4. Deltagarna sätter sig tillsammans och skriver ner vilka material- och energiflöden som 

strömmar in och ut ur sina respektive förvaltningar. 

5. Facilitatorerna samlar in gruppernas material och sammanställer det till nästa gång till 

ett sammanhängande system över kommunen utifrån ett förvaltningsperspektiv.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8:3. Från idé till handling 

Bild 2 (vänster). Bild 3 (höger). Bilderna ovan visar att det är först när man lägger samman de 

olika delarna och ser helheten som man kan förstå att det är en elefant. 

 

Bild 4. En illustration av exemplet: 

räddningstjänstens energi- och materialflöden. 
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Rekvisita: 

 A3-ark med rubrikerna Hinder, Vad ska uppnås?, Vad ska göras? och Nästa steg samt 

ett ark med ett träd med rotsystemet synligt. 

 Post-it lappar. 

 Pennor. 

Övningen: 

1. Deltagarna delas upp i grupper om cirka 3 deltagare. 

2. Grupperna identifierar hinder som existerar idag och skriver ner dem på post-it-lappar. 

3. Grupperna presenterar de identifierade hindren för varandra. 

4. Ett hinder som ska bearbetas röstas fram. 

5. Trädet används som allegori; stammen har angripits av ett problem, i trädkronan växer 

effekterna och om man gräver lite kan man bland rötterna finna orsakerna till problemet. 

6. Ett önskat scenario verbaliseras under Vad ska uppnås? En mening röstas fram som uttrycker 

hur saker och ting vore om problemet inte fanns. 

7. Under Vad ska göras? spånas praktiska genomförande fram, som utgör steg i att lösa 

problemet. 

8. I Nästa steg konkretiseras förgående steg till mindre, mätbara mål som ska genomföras. 

Avslutningsvis formulerar deltagarna en sådan mikrouppgift för sig själva, utifrån sina 

tidsramar och intresseområden, samt sätter upp sina post-it-lappar märkta med namn på 

pappersarket Nästa steg.  

 

 

 

 

 

Workshop 2 

I SJÖSKOG 

I SJÖSKOG 

Bild 5. På bilden visas resultatet från övningen som hölls för pilotkommunen. Rubrikerna Hinder, Vad 

ska uppnås, Vad ska göras och Nästa steg, syns från vänster till höger. Längst till vänster syns det 

problemträd som deltagarna utvecklade genom att dyka ner i ett specifikt hinder som röstades fram. 
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8:4. Kreativa idéer 

Rekvisita: 

 Bord som är utspridda i rummet, på vilka nedanstående rekvisita finns utlagd.  

 Visioner från kommunens visionsdokument utskrivna på små lappar, där visioner under 

rubriken ”Ett hållbart samhälle” skrivits ut på blå lappar medan övriga visioner skrivits 

ut på vita lappar.  

 Post-it lappar. 

 Pennor. 

Övningen: 

1. Deltagarna delas upp två och två runt de olika borden. 

2. Grupperna får några minuter på sig att para ihop en vit med en blå vision och sedan 

skapa en ny vision eller idé som inspireras av de tidigare två visionerna. Den nya 

idén/visionen skrivs upp på en ny post-it-lapp. Under den givna tiden uppmuntras 

deltagarna att utveckla så många nya idéer som möjligt genom nyss nämnda procedur.  

3. Grupperna väljer den idé de tyckte bäst om, och slår sedan ihop sig med ett annat par.  

4. De hopslagna paren presenterar nu de framarbetade idéerna för varandra. 

  

8:5. Färdighetsövning  

Rekvisita: 

 A4-ark med rubrikerna Min verktygslåda, Mina färdigheter (med underrubrikerna: 

Detta tycker jag är roligt och Detta är jag bra på) som kan hängas runt halsen. 

 Pennor. 

Övningen: 

1. Deltagarna får enskilt fundera över vad de tycker är roligt och vad de är bra på. Detta skrivs 

sedan på A4 arket under respektive rubrik Detta tycker jag är roligt och Detta är jag bra på 

och lapparna hängs sedan runt halsen. 

2. Efter att en idé har valts att jobbare vidare med (se punkt 3 nedan), får deltagarna ensamma 

fundera över sina personliga verktygslådor genom frågorna: Var sitter jag någonstans? Vilka 

tillgångar och kompetenser finns inom min förvaltning? Vilka känner vi? Går det att involvera 

några nyckelpersoner? “Verktygen” skrivs på pappret som hänger runt halsen under titeln Min 

verktygslåda. 

3. Deltagarna går en runda och berättar för varandra om vilka färdigheter och verktyg de har. 

Förhoppningen är att dessa verktyg och färdigheter ska kunna komma till nytta i arbetet och vid 

framarbetandet av åtgärder och tidsplan. 

 

 

 

 

8:6. 

Från idé till tidsplan 

Bild 6. På bilden syns den A4-lapp med färdigheter 

och verktyg som användes till färdighetsövningen.  
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Rekvisita: 

 Ark med utrymme för idéer/vision, mål, åtgärder, ansvarig samt tidsplan. 

 Pennor. 

 

Övningen: 

1. I gruppen identifieras vilken idé eller vision, som resten av övningen ska ägnas till att 

arbeta vidare med. 

2. Idén/visionen skrivs ner på arbetsarket. 

3. Facilitatorerna går igenom målformuleringsverktyget SMART och uppmuntrar  

deltagarna att använda detta verktyg vid formulering av såväl mål som delmål/åtgärder. 

Verktyget har fått stort genomenslag runtom i världen och används flitigt av bland annat 

psykologer och konsulter. Akronymet är till för att skapa mål som är konkreta och 

sannolika att uppnå och lyder som följer: 

 

Specifikt, målet är klart och tydligt preciserat. 

Mätbart, det går att avgöra att målet har uppnåtts. 

Accepterat, det finns ett intresse för att nå målet. 

Realistiskt, förutsättningar och möjligheter att nå målet finns. 

Tidsbestämt, tidsramar finns för när det ska arbetas med målet och när målet ska vara 

uppnått. (Rozental, n.d.) 

 

4. Deltagarna formulerar smarta mål för att förverkliga den identifierade idén eller för att 

komma närmare visionen. Målen rangordnas även tidsmässigt i den ordning som är mest 

relevant att måluppfyllelsen följer. 

5. Respektive framarbetat mål bryts ner i konkreta åtgärder som deltagarna identifierar och 

rangordnar. 

6. Ansvariga personer samt tidsbegränsning utses för respektive åtgärd. Namn på ansvarig 

antecknas i tidsplanen. Om ingen vill ta på sig ansvaret för delmålet revideras kraven 

till dess att alla känner att de varit med och satt upp rimliga mål. 

7. Tidsplanerna presenteras för övriga grupper.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 7. (vänster). Bild 8 (höger).  Deltagarna i pilotstudien fyllde i en framarbetad mall med 

plats för vision och mål till vänster, samt åtgärder och ansvarig i tidsplanen till höger.  
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Appendix 9 
Resultat från Utvärderingen av ett 'Hållbart Sjöskog' 

 

Hållbarhetsarbete 

 

1. Hur motiverad känner du dig att arbeta med hållbarhetsfrågor?  

(Svarsskala från 1:5 där 1: Inte alls motiverad och 5: Mycket motiverad) 

 

Svarsskala (1:5) Antal svar 

1 0 

2 0 

3 0 

4 4 

5 6 

 

2. Hur relevant tycker du att hållbarhetsarbete är för just din förvaltning? 

(Svarsskala från 1:5 där 1: Inte alls relevant och 5: Mycket relevant) 

 

Svarsskala (1:5) Antal svar 

1 0 

2 0 

3 1 

4 4 

5 5 

 

Workshop-serien 

 

3. Vilka workshoppar har du närvarat vid? (workshop 1 och/eller workshop 2) 

 

Workshopdeltagande Antal 

Workshop 1 2 

Workshop 2 3 

Workshop 1 & 2 5 

 

 

4. Har workshopparna inspirerat dig till att arbeta med hållbarhetsfrågor? (ja/nej) 
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Svar Antal 

Ja 10 

Nej 0 

 

5. Var det bra att vi träffades vid två tillfällen? (ja/nej/övrigt) 

 

Svar Antal 

Ja 8 

Nej 0  

Övrigt 3 (Deltog endast vid ett tillfälle, var endast 

med vid ett tillfälle, ev fördela tiden med 

kortare första och längre andra.) 

 

6. Var workshopparna lagom långa? (för långa/lagom/för korta) 

 

Svar Antal 

För långa 0 

Lagom 10 

För korta 0 

 

7. Var det lärorikt att se Sjöskog som ett system? (ja/nej/övrigt) 

 

Svar Antal 

Ja 8 

Nej 0  

Övrigt 2 (Deltog endast vid ett tillfälle, hade 

kunskapen innan) 

 

8. Har du har fått med dig något konkret och användbart från workshopparna? (ja/nej) 

 

Svar Antal 

Ja 9 

Nej 1 

 

 

9. Om ja, nämn tre saker du kommer ta med från workshop-serien? 
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Workshop i vår ledningsgrupp 

I alla frågor beakta hållbarhet 

Verktyg att arbeta med dessa frågor. Entusiasmen och engagemanget från deltagarna. 

Ökat engagemang, större förståelse, ökad insikt. 

SMART-tänket, viktigt att fokusera, samverkan. 

Avstamp-kontaktvägar. 

arbetssättet, workshopsmetodiken 

Miljödag, Målstyrning enl. SMART 

Metodiken - kort & effektivt 

Intressanta verktyg, konkreta aktiviteter, roligt samarbete, bra processledning 

 

10. Vad var bra med workshop-serien 'Ett hållbart Sjöskog'? 

 

Nya tankesätt 

Belyste frågorna 

Bra tempo! 

Blev en fokusering kring en viktig fråga. 

Tankeställare. 

Otroligt proffsigt och bra genomfört. Ni är grymma!! 

Ja 

Samla alla chefer och nyckelpersoner 

Bra att träffas över gränserna 

 

Förbättringsmöjligheter 

 

11. Vad kunde vi gjort bättre under samarbetet med Sjöskog? 

 

Deltog endast vid ett tillfälle men det jag såg och upplevde var utmärkt. 

Inget kunde göras bättre 

- 

Bättre uppslutning? Vad händer sedan? 

 

 

12. Vad kunde du gjort bättre under samarbetet med oss? 
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Inget. 

Deltagit vid andra workshopen (fast jag fick förhinder) 

Allt var bra. 

Haft möjlighet att vara med mer 

Har gjort så gott jag kan. 

 

Övrigt 

 

13. Dela gärna med dig av övriga tankar och åsikter: 

 

Väldigt duktiga och engagerade studenter som lagt grunden till något viktigt i Sjöskog. 

Viktigt med helhetstänk i hållbarhetsarbetet. 

 

 

Även den längsta resan börjar med ett litet steg 

 

14. Vad kommer du göra för Sjöskogs hållbarhetsarbete när du kommer till kontoret 

imorgon? 

 

Tänka till lite mer vid inköp. 

Försöka tänka på hållbarhet i varje enskild fråga 

Kopiera färre papper :) 

Påminna Ekonomichefen om bildande av gruppen. 

Jobba vidare med hållbarhet i planer och bygg ???????????? 

 


