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Vad är problemet?





?

Exempel på ekologiska 
hållbarhetsproblem

Exempel på sociala 
hållbarhetsproblem

Vi försämrar systematiskt 
det socioekologiska system 

som vi är beroende av



Socialt 
ansvar och 
samverkan



Men, forfarande inte tillräckligt…



Varför är 
inte det vi 

gör 
tillräckligt?



Ramvillkor för hållbarhet

Ramvillkor och 
gemensamma mål

Utrymme för 
människor att 

möta sina behov 
och för 

samhällen att 
optimera sina 

chanser att 
blomstra.

Hållbarhetsprincip

Hå
llb
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Hållbarhetsprincip

Hållbarhetsprincip

Kriterier för hållbarhetsprinciper: Nödvändiga; 
Tillräckliga; Generella; Konkreta; Icke överlappande



Operationell procedur

- backcasting från hållbarhetsprinciper

BACKCASTING

B
Nuläge

D
Prioritering

C
Möjliga
åtgärder

VISION
A

Insikt om systemet
och dess målbild





Visionen antas, 
granskas och växer 

organiskt och 
utvecklas när den 

används.

ABCD-procedurer 
för samhällssektorer och specifika verksamheter 

Transport, energi, utbildning, näringsliv, föreningar 
etcetera.

ABCD-iterationer inom relevanta grupper av 
intressenter genom befintliga eller nyskapade 

samarbetsplanformar.
Exempel på intressenter:

Politiker
Specfika målgrupper

Företagare
Ledare på olika positioner

Representanter från föreningslivet

Intressenters samskapande mot 
hållbarhet börjar med 

sektorsövergripande modellering av en 
hållbar framtid inom ramvillkoren för 

hållbarhet.

FÖRENKLAD SKISS AV 
FSSD IMPLEMENTERINGSMODELLEN



Syftet med 
min 

forskning



Forskningsfrågor

1. Vilka kritiska hinder finns för kommuner och 
regioners resa mot en hållbar utveckling? 
[Artikel A]

2. I vilken utsträckning fungerar FSSD 
implementeringsmodellen? [Artikel B]

3. Vilket ytterligare stöd krävs? 
[exempel i Artikel C]

Projektpartners: Hudiksvall, Karlskrona, 
Nybro, Oskarshamn, Region Blekinge, 
Region Jönköpings län, Ronneby, Torsås, 
Västervik, Åland, SEKOM



Aktiviteter i 
forskningsprojektet
• 230+ möten 2015-2018
• Årliga projektmöten

• Kick-off Karlskrona 2015
• Jönköping 2016
• Åland 2017
• Online 2018

• Partnerspecifika workshops, 
förberedelsemöten, arbetsmöten, 
telefonsamtal, e-post ...

• Årliga projektrapporter till deltagande 
parter



Artikel A
METOD: Litteraturgranskning och 

fokusgruppsdiskussioner.
RESULTAT & UTFALL: Generella hinderkategorier, hinder i 

relation till SSD-element, diagnostiskt 
ramverk för identifiering av hinder

RELATION TILL AVHANDLINGEN: Gav en grund för tillämpning och 
vidareutveckling av ytterligare stöd till 
FSSD-implementeringsmodellen.

Wälitalo L, Callaghan E, Robért K-H, Broman G. (2020). Identifying barriers to effective 
transitioning towards sustainability in municipalities and regions. Submitted to journal. 

Vilka kritiska hinder finns för kommuners och regioners resa 
mot en hållbar utveckling? 



“För få personer med 
kompetens”

(Oskarshamn, focus group 
discussion, August 18, 2015)

“Sårbarhet på 
grund av att  

arbete drivs av 
enskilda 

entusiaster utan 
mandat och 

tydligt uppdrag.”
(Region 

Jönköpings län, 
focus group 

discussion, August 
20, 2015)

Hinder uppdelade i 8 generella kategorier



Slutsats: Det finns en blindhet 
mot hinder som är direkt 

kopplade till bristen på ett 
tillräckligt stort 

helhetsperspektiv i 
hållbarhetsarbetet.

Hinder uppdelade i nyckelaspekter för strategisk hållbar utveckling



Diagnostiskt stöd för 
att identifiera hinder i 

specifika kontext



Artikel B

METOD: Deltagande aktionsforskning; Observationer/ 
dialoger/reflektion; Rundabordsdiskussioner; 
Enkät

RESULTAT & UTFALL: Parternas processer; styrkor/svagheter/hinder/ 
möjligheter för FSSD-implementerings-
modellen; lista över ytterligare stöd som behövs

RELATION TILL AVHANDLINGEN: Huvudstudie i relation till syftet - att utveckla 
tillräckligt stöd för sektorsövergripande 
kommunalt och regionalt strategiskt arbete för 
hållbarhet

Wälitalo, L., Robèrt, K.-H., & Broman, G. (2020). An Overarching Model for Cross-Sector Strategic 
Transitions towards Sustainability in Municipalities and Regions. Sustainability, 12(17), 7046. 

I vilken utsträckning fungerar FSSD 
implementeringsmodellen? 



Initial planering

1. Beslut att delta i forskningsprojektet och förberedelser. 
2. Introduktion till forskningsprojektet för beslutsfattare och andra

personer i strategiska positioner. 
3. Bedömning av kommunens eller regionens nuvarande strategiska 

hållbarhetsarbete.
4. Utveckla eller anpassa visionen inom hållbarhetsprinciperna.
5. ABCD-processer för den övergripande geografiska kommunen eller 

regionen.
6. ABCD-processer för mer detaljerade fokusområden.
7. Jämförelser av resultat från olika ABCD processer
8. ABCD iterationer, cyklisk process



Steg 1 - Beslut att delta i forskningsprojektet 
och förberedelser

Exempel på reflektioner (se artikel B för 
mer)
• Deltagandet initierades mestadels av 

tjänstemän.
• Mer aktivitet när initiativet att delta kom 

från både tjänstemän och politiker.
• Ett väl fungerande coreteam och god 

politisk förankring är nyckeln.



Steg 4 - Utveckla eller anpassa visionen inom 
hållbarhetsprinciperna.

Exempel på reflektioner (se artikel B för 
mer)

• Två processer för att utveckla nya visioner 
(Åland, Nybro).

• Tre processer för att anpassa befintlig 
vision till hållbarhetsprinciperna 
(Hudiksvall, Karlskrona, Oskarshamn).

• Input till visionsprocesser för två 
kommuner (Ronneby, Torsås).

• Ingen omstartsknapp finns! Anpassning 
till befintliga förutsättningar nödvändig.



ÅLAND
www.barkraft.ax

http://www.barkraft.ax/


Steg 6 - ABCD-processer för mer detaljerade 
fokusområden.

Exempel på reflektioner (se artikel B för mer)
• Störst aktivitet i arbetet med olika 

fókusområden under projektet.



KARLSKRONA



Lärdomar - arbetet med modellen varierade
STYRKOR SVAGHETER HINDER MÖJLIGHETER

Modellen i sig(och FSSD 
element) uppskattades

Modellen klarar sig inte
‘på egen hand’ 

Det är svårt att gå från teori
till praktik

Utbildning och lärande 
genom att göra 
nödvändigt.

Moderatorer för kommande 
workshops identifierades och 
utbildades inte på förhand.

Deltagande och mandat 
från toppledningen 
behövs.

Ledare för styrning och 
spridning av 
implementeringsmodellen 
identifierades inte på 
förhand.

Samarbetsplattformar 
mellan sektorer och andra 
kommuner /regioner.

Brist på normer och 
infrastrukturer för samarbete 
över sektorer i allmänhet.

Att ge bra exempel och 
praxis.

Motstånd baserat på 
missuppfattningar.



Artikel C
METOD: Semi-strukturerade intervjuer, 

dokumentanalys, fokusgruppdiskussion, enkät

RESULTAT & UTFALL: Bedömning av pågående arbete; 
utvärdering och idéer för förbättring av metoden

RELATION TILL AVHANDLINGEN : Adresserar ett särskilt efterfrågat stöd 

Wälitalo, L. Robèrt K-H, Broman G. (2020). An approach to involve municipal leaders 
into strategic decision-making for sustainability. Manuscript. 

Vilket ytterligare stöd krävs?



Projektpartners: Hudiksvall, Karlskrona, 
Nybro, Oskarshamn, Region Blekinge, 
Region Jönköpings län, Ronneby, Torsås, 
Västervik, Åland, SEKOM

Spelregler?
Efter forskningsprojektets 
första fas har vi lagt en grund 
för ’spelregler’ som ska 
utvecklas under fas två. 
Identifierat stödbehov (nästa 
bild) ligger till grund.



Identifierat 
stödbehov



Introduktion

Lärande process

Kontrinuerligt arbete

Grad av strategiskt helhetsperspektiv på
hållbarhet genom arbete enligt FSSD 
implementeringsmodellen

Tid och 
kraft…

 Diagnostisk support för 
identifiering av hinder 
(Artikel A)

 Business case för 
hållbarhet

 Databas med goda 
exempel

 Detaljerade instruktioner
 Hur ledare kan involveras

initialt
 Goda exempel på

‘kärngruppsstrukturer’
 InInstruktioner för initiala 

ABCD-processer för att 
bygga kapacitet i 
organisationen

 Hur FSSD och befintliga
rutiner kan integreras

 ABCD manual och initial 
träning/utbildning av 
moderatorer

 Instruktioner och mallar för 
nulägesanalys

 Kartläggning av sociala 
hållbarhetsproblem

Initialt
kapacitetsbygge

 Goda exempel och god 
praxis för hur processer 
och momentum kan 
hållas levande

 Visualisering – för 
inspiration och för att 
skapa möjligheter att 
utbyta idéer.

IDENTIFIERAT STÖDBEHOV



Introduktion

Lärande process

Kontrinuerligt arbete

Grad av strategiskt helhetsperspektiv på
hållbarhet genom arbete enligt FSSD 
implementeringsmodellen

Tid och 
kraft…

 Diagnostisk support för 
identifiering av hinder 
(Artikel A)

 Business case för 
hållbarhet

 Databas med goda 
exempel

 Detaljerade instruktioner
 Hur ledare kan involveras

initialt
 Goda exempel på

‘kärngruppsstrukturer’
 InInstruktioner för initiala 

ABCD-processer för att 
bygga kapacitet i 
organisationen

 Hur FSSD och befintliga
rutiner kan integreras

 ABCD manual och initial 
träning/utbildning av 
moderatorer

 Instruktioner och mallar för 
nulägesanalys

 Kartläggning av sociala 
hållbarhetsproblem

Initialt
kapacitetsbygge

 Goda exempel och god 
praxis för hur processer 
och momentum kan 
hållas levande

 Visualisering – för 
inspiration och för att 
skapa möjligheter att 
utbyta idéer.

ADDITIONAL SUPPORT

METODISKT STÖD FÖR SEKTORSÖVERGRIPANDE KOMMUNALT OCH 
REGIONALT STRATEGISKT ARBETE FÖR HÅLLBARHET



Hur arbete enligt 
implementeringsmodellen 
hänger ihop med befintlig 

styrning och ledning.
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Slutsatser
BIDRAG TILL KUNSKAP

• Hinder för effektiv övergång till hållbarhet identifierade och 
konceptualiserade

• Ett systematiskt angreppssätt för hållbarhet testades och 
utvärderades

• Ytterligare stöd för ett systematiskt angreppssätt för hållbarhet 
identifierade

• Tillvägagångssätt för hur man involverar ledare till aktivt 
deltagande testat

BIDRAG TILL PRAKTIKEN

• Forskningsprojektet främjade lärande och kapacitetsuppbyggnad 
för hållbarhet

• Konkreta resultat från specifika ABCD-procedurer, t.ex. vision för 
Åland och strategi för barn och unga i Karlskrona

• Lärdomar och bra exempel har spridits till andra kommuner och 
regioner

• Stöd för identifiering av hinder

• Inspiration för hur man tar itu med alla 17 av FN:s globala 
hållbarhetsmål samt andra uppsättningar mål
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