
Tjänstedesign för effektivare klimatarbete

Smartare tillsammans
En handbok



Klimatutmaningen är komplex. För att ta oss an den och bli 

klimatneutrala till 2030 måste hela samhället mobiliseras. 

Dessutom blir det mer brådskande för varje år som går. För 

att växla upp arbetet har vi med tjänstedesign som metod 

närmat oss utmaningen från en väldigt bred startpunkt, med 

representanter från alla delar av samhället (kvadrupel helix). 

Detta har gett oss en möjlighet att inte bara hitta nya sam-

verkansområden utan även en bredare förankring. 

Den bok du har i handen vill sprida det arbetssätt och den 

metodik som Lunds kommun har använt sig av i projektet 

Klimatneutrala Lund 2030, för att iden tifiera utmaningar 

och lösningar för att bli en klimatneutral stad. Kanske kan 

din kommun eller organisation bli inspirerad eller få tips och 

råd på vägen. Vi vill med hjälp av beskrivningar av metoden 

samt exempel på konkreta arbetssätt och hur vi använt oss 

av dem, samt de med- och motgångar vi har upplevt, sprida 

inspiration för att angripa klimatutmaningarna på ett nytt 

sätt.

Hoppas att du blir inspirerad – för klimatets skull!

/Klimatneutrala Lunds innovationsteam Näringsliv

Myndighet

Akademi

Allmänhet
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Projektet Klimatneutrala Lund 2030

Lunds kommun har som mål att bli en kli-
matneutral stad till 2030. Enligt kommu-
nens miljö program Lunda Eko 2021–2030 
ska det uppnås på följande sätt: 

”De territoriella utsläppen av växthusgaser 
ska minimeras. Fossila bränslen fasas ut 

och övriga utsläpp minimeras. Återstående 
utsläpp hanteras med kolsänkor inom 

kommunens gränser.” 

Lunds kommun har länge haft ett ambitiöst 
miljö- och klimatarbete och mycket av det 
kommunen har helt egen rådighet över är 
redan genomfört. Omställningsarbetet har 
börjat, men det behöver påskyndas i hela 
samhället. För att komma längre krävs nya 
sätt att samverka på, nya arbetssätt och nya 
allianser som kan ge en ökad fart framåt. 

Med detta som bakgrund valde Lunds 
kommun att i det två år långa projektet 
Klimatneutrala Lund 2030 använda sig av 
tjänstedesign för att se hur arbetet kan tas 
vidare – tillsammans med Lunds övriga ak-
törer. 

Den här boken beskriver hur projektet har 
använt tjänstedesign som metodik för att 
närma sig de komplexa klimatutmaningar-
na. Ambitionen har varit att bryta ned det 
nästan oöverblickbara område som klimat-
utmaningen innebär till konkreta åtgär-
der som kan göra skillnad på en lokal nivå. 
Detta har gjorts med hjälp av en metodik 
som hämtats från digital service- och pro-
duktutveckling.

I processen har inbjudna aktörer och ex-
perter från näringsliv, akademi samt ide-
ell och offentlig sektor definierat de utma-
ningar de sett som mest viktiga för Lund. 
Vidare har de identifierat vilka lösningar 
och åtgärder som är möjliga att genomfö-
ra inom en snar framtid. Detta arbete har 
skapat en mycket viktig plattform för det  
fortsatta utvecklingsarbetet fram till ett kli-
matneutralt Lund 2030.



Cirkuläritet Energi

Mobilitet
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Projektet i en mening 

Projektet Klimatneutrala Lund 2030 ver-
kar för en snabbare omställning genom att 
samla aktörer för att identifiera och priorite-
ra utmaningar, utforma och testa lösningar 
samt samla resurser och kompetenser för 
att ta lösningarna till verkligheten.

Projektets tre fokusområden

Projektet fokuserar på tre områden: energi, 
mobilitet och cirkulär ekonomi. Dessa om-
råden är valda för att de representerar stora 
utsläpp och för att här är samverkan helt av-
görande för att uppnå resultat.

Projektets fem delar

INNOVATIONSPROCESSEN
Identifiering och prioritering av utmaningar, 
lösningar och innovationsbehov för att upp-
nå klimatneutralitet. Den här bokens fokus!

KLIMATHACK
Ungdomar på högstadie- och gymnasienivå 
skapar egna konkreta lösningar på hur kom-
munen ska kunna bli klimatneutral.

FRAMTIDENS ENERGISYSTEM
En utredning av hur Lunds energisystem 
kommer att behöva se ut 2030 för att klara 
framtida behov och beteenden.

KLIMATKONTRAKT
Ett klimatkontrakt mellan kommunen och 
statliga representanter.

HANDLINGSPLAN
En handlingsplan som visar vad som behöver 
göras och av vem. Den baseras på de utma-
ningar och åtgärder som identifierats och 
prioriterats under projektets gång. 
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Inom varje fokusområde, cirkulär ekonomi, 
mobilitet och energi, bjöds experter in till 
workshops för att gemensamt diskutera: 
Vilka är de stora utmaningarna för Lund? 
Nästa steg var att tillsammans identifie-
ra vilka åtgärder som krävs för att hante-
ra dessa utmaningar. I det tredje och sista 
steget prioriterades dessa åtgärder uti-
från experternas respektive perspektiv. 
Parallellt med denna process genomför-
des klimathackaton med ungdomar. Deras 
idéer och lösningar har tagits med i arbetet 
på samma sätt som de åtgärder som exper-
terna föreslagit. Även delprojektet om hur 
framtidens energisystem ska se ut i Lund 
har mynnat ut i ett antal åtgärder.

Resultaten är ett antal prioriterade åtgär-
der som har tagits vidare på olika sätt. I 
vissa fall har projektet kunnat genomföra 
dem, i andra fall har det redan pågått lik-
nande åtgärder eller har åtgärderna kun-
nat lämnas över till andra aktörer. Samtliga 
identifierade åtgärder ställs samman i en 
handlingsplan.

De workshops som har genomförts under 
projektets gång har fått mycket positiv 
feedback av de medverkande som både gi-

Så här gjorde vi

vande och nyskapande. Detta är en av an-
ledningarna till att vi vill skriva den här 
boken och dela med oss av metoden. 

VIABLE CITIES

För att öka takten på om ställ  ningen 
krävs sam verkan. En transformativ 
system föränd ring beskrivs av Viable 
Cities som en nyckel för att kunna 
uppnå visionen om klimat neutrala 
städer till 2030. 
Viable Cities är ett program för 
system innovation och finansierar 
proj   ektet  Klimatneutrala Lund 2030. 
Viable Cities har som mission att 
uppnå klimatneutrala städer med 
ett gott liv för alla inom planetens 
gränser.



"
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Från komplext uppdrag till konkreta åtgärder

I dag behövs systemtänkande mer än någonsin eftersom vår värld blir allt mer komplex. 
Vi kan förmedla mer information än någon kan ta till sig. Vi kan väva samman allting till 
en helhet som är för stor att få grepp om och vi kan genomföra förändringar i en takt 
som är för snabb för att någon ska hinna med. Vår situation saknar motstycke i historien.

(Peter Senge, Den femte disciplinen)

Hur saker hänger samman – eller inte gör 
det – på en högre nivå kan ibland vara svårt 
att få syn på i det dagliga arbetet. Frågor 
som rör vårt klimat är delar av komplexa 
system, där vår egen rådighet påverkas av 
mycket större system, samhällsstrukturer 
och rörelser och där till synes små föränd-
ringar kan få effekt långt utanför det som är 
överblickbart. En hållbar samhällsutveck-
ling kräver en helhetssyn och att olika per-
spektiv och discipliner möts. 

Klimatfrågans omfattning kan göra både 
människor och aktörer passiva. De kan bli 
osäkra på om det hela är för komplicerat 
och om deras engagemang skapar en me-
ningsfull skillnad. Lund valde att testa tjän-
stedesign som samarbetsmetod mellan 
aktörer för att koka ner de stora utmaning-
arna till konkreta problem och lösningar. 

Genom att gemensamt, med utgångspunkt 
i olika perspektiv, identifiera och priorite-
ra vilka åtgärder som kan genomföras inom 
en snar framtid tydliggörs vägen framåt. 
Det skapar också ett ägarskap och är ett 
sätt att få syn på vilken skillnad vi kan göra 
tillsammans. Genom avgränsningen blir det 
möjligt att ta sig an komplexiteten.

– Hur äter man en elefant? 

– Lite i taget.
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Tjänstedesign – i klimatets tjänst

TJÄNSTEDESIGN

Tjänstedesign, även kallat service design, utgår ifrån förståelse för använ-
darens behov och upplevelser. Innebörden är att planera och organisera 
människor, infrastruktur samt beröringspunkter för att förhöja användarnas 
totala upplevelse av tjänsten eller förändringen. Målet är att öka chanser-
na för bestående beteendeförändring jämfört med initiativ där man inte 
förstått helheten.

Tjänstedesign sätter användarna i centrum, 
men hjälper också till att kartlägga proces-
sers delar och deras beroenden sinsemel-
lan och koppla ihop helheten i ett större 
perspektiv. Man kan säga att tjänstedesign 
är den praktiska tillämpningen av design 
thinking.  

Design thinking, fritt översatt till design-
tänkande, är både ett förhållningssätt och 
ett ramverk för att lösa mer eller mindre 
avancerade utmaningar. Designtänkande 
i detta sammanhang bygger på att få olika 
kompetenser i en organisation att samver-

ka och börja tänka som designers för att 
öka innovationsförmågan och lösa kom-
plexa problem.

Användarna är centrala när man designar 
tjänster och service. Utan att känna till vad 
användarna har för behov, önskemål och 
beteenden kan man inte heller förstå hur vi 
på ett meningsfullt sätt kan underlätta för 
dem. Att införa nya funktioner, lösningar 
och system utan förståelse för användaren 
blir snabbt dyrt då det inte skapar något 
värde. Den lösning som inte möter något 
behov kommer knappast att användas. 



Användarna måste involveras, man måste 
ställa frågor, testa olika lösningar och sä-
kerställa att det man försöker göra skapar 
värde på riktigt. När man systematiskt tar 
reda på fakta och inte grundar beslut på an-
taganden utan hela tiden lär sig nya saker, 
så kan man också kontinuerligt utveck-
la eller vässa en tjänst. Det blir ett sätt att 
tänka. Man kan också prata om ett prototy-
pande förhållningssätt, där testet mot verk-
ligheten och användarna leder till viktiga 
insikter man inte kommer åt på annat sätt. 
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När klimatet är i centrum handlar det om 
hur man genom att applicera dessa meto-
der hittar lösningar som kommer att fung-
era och underlätta för de som bor och ver-
kar i Lund att bidra till klimatneutralitet. 

UTFALL 

Utfallen från en tjänstedesignprocess kan vara av 
olika karaktär. Vi har kunnat urskilja tre olika typer: 

 • Lösningar som kan appliceras 
direkt i verksamheten.

 • Lösningar som kan lyftas in i budget- 
och planeringsprocessen.

 • Åtgärder som kan bli en del av 
framtida FoU-projekt eller som 
andra aktörer kan driva vidare. 
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DESIGNTÄNKANDE I SEX STEG

Designtänkande är en övergripande metod, som fångar in och utgår 
från användarnas behov och som fokuserar på kunskapsinhämtning 
och lärande under processen. Man pratar om sex steg: 

EMPATISERA

Utforska problemområdet och lär 
känna användarens behov, beteende 
och drivkrafter så att förståelse 
skapas. Detta sker alltid kopplat till det 
användningsscenario vi vill påverka. 

DEFINIERA

Baserat på föregående steg avgränsa 
problemområdet till en specifik 
problemformulering. 
–  Vilken utmaning är det som ska lösas? 
–  För vem?

IDÉGENERERA

Med hjälp av olika metoder skapa och 
utveckla idéer som kan vara en del av 
lösningen.

BESLUTA

Värdera och prioritera vilka idéer som ska 
tas vidare för att testas.

PROTOTYPA

Skapa prototyper eller test för att få svar på 
frågor som: 
– Löser det problemet?  
– Är det användbart?  
– Räcker våra resurser?  
– Förstår användaren nyttan? 

Man kan använda enkla pappersprototyper. 
Det centrala är att skapa visualiseringar 
och bygga användarflöden.  

TESTA

Sedan är det dags att sätta prototypen 
i arbete och låta den möta användare. 
Utifrån dem brukar viktiga insikter komma 
och förslag på förbättringar. Andra gånger 
får man inse att man helt enkelt får börja 
om.

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 



EMPATISERA

DEFINIERA

TESTA

PROTOTYPAIDÉ- 
GENERERA

BESLUTA
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LÄRANDET I CENTRUM 

När man har gått igenom alla steg är man 
emellertid inte färdig. Den verkliga kraf-
ten finns i lärandeprocessen. För att skapa 
något verkligt bra och användbart gäller 
det att skapa utrymme för att kunna göra 
flera iterationer, det vill säga nya versioner 
där man förbättrar eller tar bort saker i en-
lighet med vad användartesterna utvisar. 
Därför har man stor nytta av att gå fram och 
tillbaka mellan stegen. 

VARJE STEG HAR VÄRDE

Ibland har man inte tid och möjlighet att gå 
igenom alla sex steg. Glöm då inte att varje 
steg är värdefullt i sig självt. Har man ut-
forskat steg 1-4 har man till exempel en ut-
märkt grund för att utforska och validera 
olika idéer och identifiera aktörer som kan 
vara del av lösningen.



Cirkuläritet

Energi

Mobilitet
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Strategi & metoder

Inför workshoparna satsade vi på att bjuda 
in experter från en bred palett för att samla 
så många intressanta perspektiv som möj-
ligt. Målet var att skapa ett brett engage-
mang och föra samman olika kompeten-
ser och perspektiv. Möten planerades med 
avsikt att leda till förändring och nya sätt 
att arbeta. Förutom att samla rätt personer 
med hög kompetens var det också väldigt 
viktigt att hitta människor som kan bidra 
till förändringen, både personer med miljö 
som huvudfokus och personer som kan för-
ändra sin egen verksamhet. Målet var att 
alltid ha både strategiska och operationella 
deltagare med i våra workshops. 

Det var en utmaning att göra uppdraget 
tydligt trots att anslaget var så brett. För att 
få deltagarna att avsätta tid och engagera 
sig under workshoparna var det dock vik-
tigt med en tydligt definierad output som 
mål för varje insats. 

Vi valde att framförallt använda två meto-
der från tjänstedesign att utgå ifrån under 
workshoparna:

Lightning Decision Jam: för insamling av 
utmaningar och lösningsförslag.

Designsprint: för vidareutveckling av 
idéer och skapande av enkla prototyper.

Metoderna presenteras i sin helhet längre 
fram i det här kapitlet.
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Innovationsteamet ger kommunen möjlighet att fånga, testa och skicka 
vidare de goda idéer som kanske inte hinner följas upp i vanliga fall. 

Innovationsteamet som katalysator 

Ett  viktigt redskap i processen är det inn-
ovationsteam som sattes ihop för att pla-
nera, leda och facilitera processen. Teamet 
bestod av en projektledare, en hållbarhets-
strateg och två tjänstedesigners anställda 
av kommunen, samt två externa konsulter. 
Konsulterna var från digitala designstudi-
os: frog och ustwo/Mindquake. De bidrog 
med specialistkompetens i processdesign, 
business design och facilitering. Teamet 
har kunnat hålla hög hastighet, lära av var-
andra och anpassa sig fort till förändring-
ar, trots att själva uppdraget bara utgjort 

en mindre del av arbetstiden för var och 
en. Prestigelöshet och högt i tak har varit 
genomgående i processen och även i de 
workshopar som genomförts. 

Innovationsteamets roll har varit att se till 
att experternas djupa kunskaper kan mötas 
för att skapa nya perspektiv, och att fungera 
som katalysator för att skynda på och ini-
tiera processer.  

PETER ZOFI CHRISTIAN THEA SUSANNA HENRIK 
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Tid, pengar och prototyper

Fundamentalt för tjänstedesign är att så ti-
digt som möjligt i processen förstå hur an-
vändare kommer uppleva lösningsförsla-
get. Denna förståelse skapas med enkla och 
snabba prototyper, enkäter eller intervjuer. 
Redan från idéstadiet bör dessa aktiviteter 
utföras för att undvika felriktade investe-
ringar.

Det är lätt att tro att när man prövar många 
idéer och testar dem med användare så blir 
utvecklingsarbetet dyrt. Att det inte heller 
finns en konkret lösning att satsa på vid in-
ledningen av arbetet kan också det skapa 
motstånd. Osäkerheten kan göra att det 
känns obekvämt för traditionella besluts-
fattare.

Egentligen är det precis tvärt om. Kan man 
göra snabba test med verkliga använda-
re och ett par iterationer på det så slipper 
man göra kostsamma misstag. Till exempel 
som att lägga kommunala skattemedel på 
stora satsningar som inte fyller de behov 
de ska. Prototyper hjälper oss att ta reda på 
om tänkt slutresultat skapar värde och om 
användarna i slutändan kommer att använ-
da sig utav det.

Längs vägen kan flera prototyper behöva 
utformas för samma idé, från enkla proto-
typer som fokuserar på flöden och funktio-
ner till mer avancerade prototyper som ser 
mer riktiga ut. De ger olika typer av insikter 
– alla värdefulla för slutresultatet. Därför är 
det viktigt att inte gå direkt på mer avan-
cerade och designade prototyper, så man 
inte luras att hoppa över viktiga funktio-
nella tankesteg. Prototyper är utmärkta för 
kommunikation av en idé och ger oss något 
att utgå ifrån när vi ska skapa en gemensam 
vision och en helhetsbild – hur det hänger 
samman.

Skapar det värde? 

Kommer användarna 
att använda detta? 

Vi vet!
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Studio Stadshuset är en plats i Lunds kom-
mun – fysisk och digital – för möten mellan 
människor med olika idéer. Här kan perso-
ner från olika verksamheter dra nytta av 
varandras kompetens och skapa innova-
tion och förändring. Förutom mötesrum, 
projektrum och inspirerande lokaler finns 
också professionell digital sändningsut-
rustning att tillgå. Som stöd kan verksam-
heterna få hjälp med resurser och agila me-
toder i Studio Stadshuset för att testa och 
realisera sina idéer. Det finns även möjlig-
het att få tillgång till kontorsplatser för kor-
tare och längre förändrings- och innova-
tionsprojekt. 

Studio Stadshuset

Projektet Klimatneutrala Lund 2030 har 
haft tillgång till ett eget projektrum och 
kunnat använda digital sändningsutrust-
ning i samband med workshopar. 

I Studio Stadshuset pågår det febril akti-
vitet året runt, men under fem specifika 
veckor läggs lite extra fokus på utmaning-
ar som är förvaltningsövergripande. Under 
dessa så kallade innovationsveckor körs ett 
antal parallella projekt, oftast med design-
sprint-metodik för att snabbt kunna gå från 
idé till prototyp och utvärdera idén. Det in-
tensiva arbetssättet, metodstödet och tydli-
ga tidsfönstret gör att samarbetet både blir 
av och går i mål.



För bred 

Hur kan vi skapa 

en hållbar ekonomi 

med drömmen om 

evig tillväxt? 

Perfekt!
Hur kan vi få bättre 
matchning mellan 
utbud och efterfrågan 
av använda material? 
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Lightning Decision Jam

Lighting Decision Jam – då du behöver ta snabba men kloka beslut!

De flesta av workshoparna utgick ifrån en 
metod som kallas Lightning Decision Jam 
– som kanske skulle kunna översättas till 
“session för blixtsnabbt beslutfattande”. 
Det är en metod för att snabbt samla in och 
värdera utmaningar, formulera om dem till 
frågeställningar och till sist identifiera vär-
defulla lösningar. 

Det viktigaste i den här metoden är hur man 
formulerar utmaningarna så att de öppnar 
upp för så mångsidiga och intressanta lös-
ningar som möjligt. Genom att börja med 
frasen “Hur kan vi…” formuleras problem-
ställningar och utmaningar på ett sätt som 
öppnar för möjligheter:

Hur kan vi få bättre matchning mellan utbud 
och efterfrågan av använda material?

Hur kan vi mäta nyttan av cirkularitet?

Det är viktigt att det inte blir en för bred 
fråga, till exempel "Hur kan vi skapa en 
hållbar ekonomi med drömmen om evig 
tillväxt?". Frågan får heller inte vara för 
smal, så att antalet lösningar blir alltför be-
gränsat.
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SÅ HÄR FUNGERAR DET 

Lightning Decision Jam är uppbyggt på ett 
antal byggklossar som kan användas fullt 
ut eller anpassas efter situation och behov. 
Det fulla flödet är i stora drag följande:
TIDSÅTGÅNG: CA 2,5 TIMMAR
5-8 DELTAGARE PER FACILITATOR

1 Skapa en tydlig och 
avgränsad formulering som 
deltagarna ska utgå ifrån.

2 Börja med att fånga upp allt 
som funkar idag så vi vet var 
vi inte behöver gräva djupare. 
Görs i form av en tyst övning 
där deltagarna skriver ner 
sina tankar på post-its.

3 Fånga upp behov och utmaningar 
utifrån formuleringen. Görs 
i form av en tyst övning 
där deltagarna skriver ner 
sina tankar på post-its.

4 Deltagarna presenterar sina 
lappar och därefter klustras och 
kategoriseras samtliga lappar 
för att få en bättre översikt.

5 Deltagarna prioriterar 
genom individuell röstning 
på de behov och utmaningar 
som de håller högst.

6 Två till tre av de framröstade 
behoven eller utmaningarna 
görs om till frågeställningar 
i formatet: Hur kan vi ...

7 De framtagna frågeställningarna 
används för att söka lösningar. 
Görs i form av en tyst övning 
där deltagarna skriver ner 
sina tankar på post-its.

8 Deltagarna presenterar sina 
lappar och därefter klustras och 
kategoriseras samtliga lappar 
för att få en bättre översikt.

9 Deltagarna prioriterar genom 
individuell röstning på de 
lösningar som de håller högst.

10 De framröstade lösningars 
genomförbarhet testas i en 
matris med effekt på ena 
axeln och insats på andra.

11 Innan deltagarna lämnar 
planeras en väg framåt för de 
prioriterade lösningarna.
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Designsprint

Designsprint – för att röra sig fortare framåt

En designsprint är en snabb process på fyra 
dagar som går ut på att lösa problem genom 
att testa nya idéer. Vid slutet av sprinten 
ska det finnas en konkret lösning, en proto-
typ, som har testats med riktiga användare 
för aktuell målgrupp.  En designsprint täck-
er alla steg i designprocessen.

Fördelen jämfört med en traditionell pro-
cess är att man får en betydligt kortare väg 
från idé till testad prototyp. Istället för ett 
längre projekt utspritt på möten under ett 
halvår eller mer, kan större delen av arbetet 
istället genomföras på fyra dagar.

FÖRBEREDELSER 

För att genomföra en designsprint så behö-
ver sprintplanerare och sprintledare göra 
noggranna förberedelser:

 • Definiera utmaningen som ska vara så pass 
stor och viktig att den är värd att avsätta 
fyra dagars intensivt och fokuserat arbete 
för flera personer.

 • Rekrytera ett team med olika kunskap och 
talanger för att se utmaningen ur olika per-
spektiv. Cirka sju deltagare brukar kunna ut-
göra kärnan av teamet. Teamet kan sedan 
kompletteras med ytterligare personer uti-
från behov under veckan.

 • Ta kontakt med den som är tänkt att äga re-
sultatet. Ägaren behöver var väl insatt i ut-
maningen och känna sig trygg i rollen som 
beslutsfattare under sprinten. Speciellt vik-
tigt om utmaningen har definierats i tidi-
gare workshops där ägaren själv inte stått 
bakom resultatet.

 • Oavsett om sprinten ska köras digitalt eller 
fysiskt behöver deltagare och rum förbe-
redas. Vid digitala workshops bör alla del-
tagare ha fått en personlig onboarding till 
verktygen innan sprinten startar. Säkerställ 
att tekniken på båda sidor fungerar och att 
deltagarna känner sig trygga med de verk-
tyg som valts.

 • Var tydlig mot deltagarna hur veckan kom-
mer se ut, framförallt att det kommer fin-
nas begränsat med tid till de vardagliga ar-
betet.
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PROCESSEN

Processen delas in i fyra arbetsdagar. 
Vanligtvis måndag till torsdag. 

DAG 1 – GÅ PÅ DJUPET OCH BÖRJA SKISSA

Första dagen går ut på att förstå utmaning-
en som designsprinten ska tackla, samt att 
prioritera och sätta ett konkret och ambi-
tiöst mål för veckan. Detta gör man genom 
att dela med sig av varandras kunskap 
kring utmaningen, genom att se den ur 
olika vinklar och genom att utvärdera ris-
ker och möjligheter som man kan stöta på 
under veckan – allt med slutmålet i sikte. 

Efter detta fokuserar deltagarna på lös-
ningar för utmaningen. Detta börjar med 
ett inspirationspass för att se över redan 
befintliga idéer på lösningar, antingen i 
den egna eller i andra organisationer, som 
kan användas, mixas ihop och förbättras. 
Därefter tar varje deltagare fram en egen 
skiss på konkreta lösningar genom att följa 
en enkel process i ett antal steg. 

DAG 2 – PRIORITERA OCH TA FRAM EN PLAN 

Dag två har man ett gäng lösningar som ar-
betats fram under dag ett. Nästa steg är att 
gruppen prioriterar vilken lösning som har 
bäst chans att nå ert långsiktiga mål genom 
att följa en stegvis, strukturerad process. 
Efter detta ska en plan eller så kallad story-
board  tas fram för hur ni ska arbeta vidare 
med lösningen så att den kan bli en konkret 
prototyp som ska testas dag fyra. 

DAG 3 – PROTOTYPA

Dag tre arbetar man vidare enligt story-
boarden och gör en prototyp. En prototyp 
innebär att den inte är färdig, men att det 
som testpersoner ska ta del av är begripligt 
och har ett fungerande flöde som påminner 
om en färdig lösning och kan testas. Dag 
tre förbereds också de tester av prototypen 
som ska göras nästa dag.

DAG 4 – TESTA OCH PLANERA

På designsprintens sista dag testas pro-
totypen på runt fem potentiella använda-
re. Testerna ligger sedan till grund för de 
handlingar som sätts tillsammans för vad 
som ska ske framöver.
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ETT EXEMPEL PÅ EN DESIGNSPRINT

ÅTERBYGGDEPÅ OCH BYGGMATERIAL

Inom fokusområdet cirkulär ekonomi iden-
tifierades behovet av mellanlagring som en 
avgörande faktor för ökad återanvändning 
av byggmaterial. För att utforska frågan ge-
nomfördes en designsprint för att snabbt 
skapa och testa ett koncept.

På en återbyggdepå kan både privatperso-
ner och företag lämna överblivet byggma-
terial som sedan kan säljas vidare. Vissa 
angriper alltså utmaningen genom såda-
na här depåer, men för att ge sprintteamet 
flexibilitet att välja sin bästa lösning hölls 
inramningen öppen. 

Vi samlade ett brett team med olika kom-
petenser och perspektiv. För förankring 
av behovet stod privata byggbolag, fastig-
hetsförvaltare och kommunens fastighets-
avdelning. Expertis av återbruk tillfördes 
av Hållbart i Dalarna (som projektlett Dala 
återbyggdepå) samt kommunens renhåll-
ningsverk.

Designsprinten såg tidigt behovet av ba-
lans mellan deltagarnas långsiktiga mål. 
Vid kartläggning av byggprocessen och av-

gränsning av fokusområde inför försprin-
ten började saker att bli svårare och vi för-
lorade tillfälligt en gemensam riktning och 
prioritering. 

Men med sprintens strikta ramverk och 
lite beslutsamhet nådde vi fram till ett kon-
cept och prototyp för en depå i kommunens 
regi med nära integration mot en befintlig 
marknadsplats (av CCbuild). 

Vi lät fem projektledare testa prototypen. 
Responsen var mycket positiv med undan-
tag från en större aktör som kunde förklara 
hur deras behov skilde sig istället.

LÄRDOMAR 

 • Problemet borde ha ramats in tillsammans 
med deltagarna före sprint. 

 • Eliminera kunskapsgap före genom att ta 
reda på vilka lösningar som redan finns och 
vart branschen är på väg.

 • När två parter bidrar till en koldioxidbespa-
ring behöver vi bestämma hur var och en 
ska få tillgodoräkna sig den.

 • Sprintens ramverk har en grym förmåga att 
skapa bra resultat ur osäkerhet

 • Arbetet ger välgrundat pitchunderlag för 
deltagarna att ta med sig till sina verksam-
heter, till politiken eller andra aktörer.

Cirkuläritet



21

VÅR PROTOTYP FÖR ÖKAD CIRKULÄRITET I BYGGBRANCHEN

Den här prototypen byggdes i samband med designsprinten. Den gav test-
personerna en inblick i hur det skulle vara att använda vår lösning om den 
skulle implementeras, och det gav oss kvalitativ och kvantitativ feedback. 

Prototypen startar 
på en hypotetisk 
sida på lund.se, 
många uppskatta-
de uppdelningen 
mellan företag och 
privatperson.

Sidan med olika 
material blev 
också en chans till 
att se vad testarna 
tror sig behöva 
lämna.

Tilläggstjänsterna 
fick positiv feed-
back, samtidigt 
som ingen testare 
trodde de behövde 
dem själv.

Testarna fick tänka 
sig in i inlämnings-
förfarandet efter 
denna bild och 
kunde säga att de 
föredrog kolli-id 
över QR-koden.



Tjänstedesign – i digital form 

Projektet Klimatneutrala Lund 2030 lyck-
ades genomföra två workshops innan pan-
demin tvingade oss och alla andra till en 
digital omställning. Omställningen möttes 
till en början av osäkerhet och ett ständigt 
hopp om att “klart vi kommer kunna köra 
workshopen fysiskt”. Tillslut fick vi inse att 
en omställning var oundviklig, planeten 
håller inte för att ställa in.

All typ av förändring kommer både med 
för- och nackdelar. Merparten av verktygen 
inom tjänstedesign är utformade för ett 
mänskligt möte med fysiska hjälpmedel. 
Dock gick övergången smidigare än förvän-
tat och så klart bidrog de digitala worksho-
parna till en minskning av de reserelatera-
de utsläpp de annars gett upphov till. Det 
digitala mötet har varit ovant men samti-
digt spännande och lärorikt för många av 
våra deltagare. 

Vi har fått extremt god feedback på 
våra digitala möten och därför 
velat ladda denna bok med 
våra lärdomar.

En digital whiteboard erbjuder digitala 
post-it-lappar, röstningsfunktion och 
alla världens emojis.
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Att workshoppa med hjälp av digitala whiteboards

Digitala whiteboards har varit en förutsätt-
ning för att kunna driva projektet i det for-
mat som var tänkt från början. Trots god 
tillgång till digitala verktyg kvarstår den 
absolut största utmaningen, att återska-
pa den fysiska processen. Enkelheten i att 
kunna växla mellan väggar, bord och rum 
skapar en dynamik som främjar kreativite-
ten. 

Under projektets gång har vi testat olika 
vägar. Bland annat har vi använt olika di-
gitala arbetsytor för olika grupper och så 
kallade breakout rooms. Vi har också tes-
tat att alla deltagare har jobbat på samma 
digitala whiteboard samtidigt. Båda alter-
nativen har haft sina för- och nackdelar. 
Om man använder olika arbetsytor för de 
olika grupperna är det lättare för deltagar-
na att hitta rätt och fokusera på sitt arbete. 
Samtidigt missar de möjlighet till inspira-
tion och korsbefruktning av idéer och kun-
skap när de inte ser vad de andra grupper-
na gör.  

På stora öppna digitala arbetsytor kan alla 
följa de andras aktivitet parallellt med sitt 
egna arbete. Detta medför två saker som 
kan upplevas som distraherande. Det ena 
är en känsla av att andra ser vad man gör, 

vilket kan leda till att det kan vara svårare 
att skapa trygghet i gruppen, vilket är vik-
tigt för att få deltagarna att dela med sig av 
sina tankar och idéer. Det andra är vår na-
turliga nyfikenhet: vad händer i de andra 
grupperna, hur går det för dem? Man kan 
bli distraherad och ha svårt att fokusera på 
sitt eget. Den här nyfikenheten finns i alla 
workshops, fysiska såväl som digitala – 
men kan vara mer tillgänglig att agera på i 
ett digitalt format.

Resultatmässigt når man nästan hela vägen  
med hjälp av digitala verktyg. Det som sak-
nas är det värdefulla sociala mötet och nät-
verkandet man får i kaffepausen, det är 
tyvärr svårt att ersätta. I övrigt så har öns-
kade mål kunnat uppfyllas långt över för-
väntan.

Sist i boken finns en genväg till några av de 
mallar vi skapat för att arbeta med digita-
la  whiteboards, utgå gärna 
ifrån dem om ni behöver in-
spiration.



Mjukvara – våra digitala favoritverktyg

ZOOM
Ett verktyg för digitala möten. Det är lätt att vara många men 
ändå ha överblick. Många bra funktioner som breakout rooms, 
att facilitatorn kan gå in i olika grupprum och att man kan stänga 
av mikrofonen för alla samtidigt.

TEAMS
Teams är det mötesverktyg som används i Lunds kommun vil-
ket utgör en fördel. Det finns moderna standardfunktioner som 
handuppräckning, grupprum och möjlighet att stänga av mikro-
fonen för enskilda deltagare.

MIRO
Miro är den digitala arbetsytan/whiteboarden som vi använt till 
våra workshops. Funkar bra i både det lilla och mer komplexa 
formatet och har bra verktyg för röstning, struktur och tidtag-
ning.  

MURAL
Mural är ett annat bra digitalt verktyg motsva-
rande Miro. Många bra mallar.

SESSIONLAB
Sessionlab är ett mycket bra planeringsverktyg 
för workshops. Tydligt och lätt att tidsberäkna 
både agenda och detaljerade planeringar.

SLACK
Slack är ett internt kommunikations verktyg för 
snabba frågor och svar. Vi har bland annat an-
vänt det för intern kommunikation i bakgrun-
den under workshopar.
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Deltagare Deltasson

Hur kan boende på landsbygden resa hållbart med samma 
flexibilitet som bilen ger?

Deltagare Deltasson

DIREKTbuss till 
Malmö/Lund var 

20 minut på 
morgonen och 
eftermiddagen

skjutsgruppen.nu 
En 

samåkningsapp

Bryt dagens norm med två 
bilar som pendlar per 

familj, genom att på allvar 
prioritera Genarp som en 

viktig del av Lunds 
kommun. Och räkna hem 
alla ton koldioxid ni spara 

på det.

https://www.svt.se/n
yheter/lokalt/vast/u
nikt- projekt- elbuss- 

och- samakning- 
ersatter- gles- 

kollektivtrafik- i- 
skaraborg

Säkerställ att 
tågtider från Sthlm 

är synkade med 
busstidtabellen, 

möjliggör 
arbetspendling med 
tåg istället för flyget.

Lunds komun bör visa 
ledarskap i samarbetet 
med Skånetrafiken, och 

göra vad som krävs för att 
Genarp ska ha den 

kollektivtrafik som är värdig 
Lunds ambitioner 2020.

Stå fast vid "Fokus 
Genarp", och de 

detaljerade och väl 
utarbetade förslag 

som  Byalaget redan 
arbetat fram

Fler bussar i 
rusningstrafik, gärna 
någon till Malmö C 

och någon till Malmö 
Södervärn.

Bättre möjligheter 
att koppla upp sig 
och underlätta att 

man jobbar på 
bussen.

Samåkningsappar 
- innebär förvisso 

bilresor, men 
smartare sådana.

Säkra att inga 
bussresenärer från 

Lund behöver bli 
frånåkta när de ska 
vänta på buss 172 i 

Staffanstorp.

Bygg säkra 
cykelvägar 

från Genarp till 
Dalby och 

Staffanstorp.

Ekonomisk 
stöd till 

"bybor" som 
vill investera i 

elcykel.

Bussen från 
Genarp till Malmö 

C bör komma 
fram en kvart 

innan nattåget till 
Stockholm avgår.

Bygg 
pendlarparkering 
vid väg 11 där de 

riktigt snabba 
bussarna går.

Bygg 
pendlarparkering 

nära 
busshållsplatserna i 
Genarp för de som 

bor i byarna utanför 
Genarp.

Kanske ytterligare 
en busshållplats i 
Genarp - borta vid 

Vattenmöllan?

Deltagare Deltasson Deltagare Deltasson

Omöjligt att ge 
samma flexibilitet 
som bilen ger men 

tätare bussavgångar 
ökar givetvis 
flexibiliteten

Samåkning 
och att barnen 
cyklar eller går 

till skolan

Cykelvägar 
byggs till 

Dalby och 
Staffanstorp

"Big Data" analys 
av allt flöde in och 
ut ur byn. för att 

hitta verkliga 
flödena. källa tex 

google.

Lära känna alla som jobbar i 
samma område som man själv. 

idag samåker man med dem 
man råkar känna, hur hittar man 
alla som jobbar i samma del av 

malmö som jag. kanske krävs en 
relatiojn innan man vill sitta i bil 

tilsammans?

utnyttja corona våren home 
office våg till att lancera Genarp 

som "Home Office Paradise". 
nyttiga luncher och 

promenadsällskap. bra och 
stabilt internet åt alla samt ett 

par gemensamma bil, eller buss 
resor i veckan. ett 
helhetskoncept.

"Gameification"
samla poäng varje gång du 

tar bussen, samåker, 
jobbar hemma.topp lista i 

byn över klimatsmaartingar 
med prisutdelning på 

genarpsdagarna

cykelväg till 
Lund och till 

Malmö 
(Genarp- 

Kyrkheddinge)

mobilisera en testgrupp på 
200 genarpare som reser 

klimatsmart (mot lägre 
pris) och delar sina 

erfarenheter i olika kanaler. 
lokala "influencers"

Skippa Arlöv!
låt oss komma 

direkt till 
Malmö C

direkt buss till lund 
och malmö

investera i att köra 
dessa i ett år och 

styr om beteendet 
genom tillgänglighet

Deltagare Deltasson

Jag tror inte vi kan 
nå samma 

flexibilitet som med 
bilen på andra sätt, 

dock tror jag det 
finns tillräckligt bra 

lösningar

Utveckla busstrafiken så att den 
blir tillräckligt bra för att pendla 
med. Tätare turer och kortare 

restid krävs. Vi har flera förslag. 
Skånetrafiken vill inte samarbeta 

så det är svårt att få till en 
förändring. De verkar inte ha 
några idéer alls. Inget händer

Räkna och jämför klimat effekt 
per krona mellan att satsa på 

landsbygden och Lunds tätort. 
Satsa där man får mest för 

pengarna. (Varför finns 
busstrafike var 6:e minut till 

stadsdelarna i Lunds tötort där 
man kan cykla eller gå om man 

inte är rörelsehindrad och det är 
inte de flesta.)

Informations 
kampanj där man 
jämför tid/pengar 

och klimatpåverkan 
till invånare på 
landsbygden

Arbeta för ökad samåkning 
med information/app etc. 
Om två personer samåker 
blir det halva priset, halva 
klimatpåverkan, men inte 

så stor minskning av 
flexibilitet

Lägg busshållplatser som 
kopplar ihop cykelvägar 
med buss i t.ex Dalby, 

Kyrkheddinge, 
Staffanstorp. Bra cykelställ 

på busshållplatserna

Säker 
cykelväg 
till/från 
Genarp!

Informationskam
panj där restid, 

flexibilitet, 
träningstid, 

motionseffekter 
framhålls

Subventionera 
bussar 

ordentligt. 
Pengar är alltid 

intressant.

Deltagare Deltasson Deltagare 8 (Skriv erat namn)

Alla förslagen låter jättebra men 
så länge det inte finns politisk 
handlingskraft så är det tyvärr 

helt lönlöst. Låter som en 
partydödare. :-))  Även om 

politikerna pratar om att det är 
viktigt med kollektivtrafik finns 
det ändå inga som prioriterar 

det. Skulle behövas först en total 
storsatsning ekonomiskt först.

Deltagare 9 (Skriv erat namn) Deltagare 10 (Skriv erat namn)

Deltagare Deltasson

För att vilja resa hållbart 
krävs miljömedvetenhet. Hur 
kan vi öka den på bred front 

i Genarp?
Miljö- event i byn?
Via föreningar?

Via skola/förskola?

Nästa steg. Röstning Vi ordnat idéerna efter kategorier för varje fråga
För att rösta:
Ni har alla fått tre röda röst- pluppar  (  )  var. Plocka en av era tre röda pluttar genom att klicka och hålla inne vänster musknapp, dra sedan putten och placera den på den idé ni 
gillar mest, inte på den svarta kluster rubriken. Repetera tills era tre pluppar är slut.
Det är helt okej att placera flera pluttar på samma idé och även tillåtet att rösta på sin egen
Försök placera plutten så att den tydligt tillhör en idé men samtidigt inte täcker texten. Ni röstar på en fråga åt gången.

Röstpluttar till fråga 2

Klimatneutrala Lund 2030
Går det att bli en klimatneutral stad till 2030? I projektet 
Klimatneutrala Lund 2030 tar vi oss an denna utmaning och 
ökar takten ytterligare i vårt klimatarbete! Vid projektets slut i 
augusti 2021 så ska vi ha tagit fram en handlingsplan med 
insatser som kan bidra till att vi blir en klimatneutral* stad till 
2030. Handlingsplanen ska också bidra till att uppnå målen 
inom Lunds kommuns miljöprogram, LundaEko.

Läs mer om projektet här!

För att skriva i en lapp
1. Klicka en gång för att markera lappen.
2. När lappen har en blå ram är den markerad.
3. Klicka då två gånger för att aktivera skriv funktionen. Ett 
blinkande streck markerar att textinmatning är aktiverat.
4. Nu kan du börja skriva din ideé, kortfattat men informativt.

Plan
Ni har fram till 2020-07-03 för att svara på de två frågorna.
Efter att vi sammanställt resultatet från Steg 1 kommer vi i 
återkomma med vidare aktivteter för Steg 2.

Frågor / Kontakt

Teknisk hjälp: henrik.persson@idean.com

Steg 2 - Rösta på Idéer

Deltagare Deltasson Deltagare Deltasson

DIREKTbuss till 
Malmö/Lund 
på morgonen 

och kväll

Samma 
som 
ovan

Säkrare cykelvägar i 
hela byn - bygg för 
att barn ska kunna 
cykla säkert själva 

(även över 
Häckebergav. och 
längs Sandvägen)

Genom att bussen skapar 
förutsättningar för 

boenden i  Lund/Malmö att 
cykla/promenera/träna i 
Genarp och boenden i 

Genarp har buss till och 
från kvällsaktiviteteter i 

Malmö/Lund.

Mena allvar med att 
barn i hela Lunds 
kommun ska ha 

förutsättningar till 
en aktiv fritid, 

inklusive kultur och 
upplevelser.

Öka 
kulturutbudet 
för barn och 

unga i Genarp

Bättre 
cykelvägar 
i Genarp

Sänk 
hastighetsgränser
na i Genarp, fr.a. 

Häckebergavägen 
och sätt upp 

farthinder

Bättre cykelväg 
Häckebregavägen- 

Bygatan- Sandvägen

Låt buss 162 köra 
även kvällstid via 
dalby för de som 
tränar inne i Lund

Samma 
som 
ovan

Deltagare Deltasson Deltagare Deltasson

Direktbuss till 
Malmö och 

Genarp i 
samband med 
arbetsdagens 

början och slut

Cykelväg 
mellan Genarp 

och Lund + 
Genarp och 

Malmö

Kanske 
minibussar mitt 

på dagen - så kan 
vi lära känna fler 

Genarpsbor :)

Billigare 
månadskort - 
"sommarkort" 

året runt

Tätare 
bussturer  

06:30-08:30 
och 

16:30-18.30

Subventionera 
elcyklar till 

medborgarna i 
byarna

Styr upp "vandrande 
skolbussar" med 

vuxen eller ungdom 
som följer ett gäng 

barn till och från 
skolan

"trafikvakter" eg högstadie 
elever som står vid alla 

"farliga övergångar" runt 
skolstart och skolslut och 

hjälper till att 
uppmarrksamma bilister 

och skolbarn.

låta barnen 
samla 

poäng för 
bilfria dagar

utse test 
pilotgrupp på 50 

familjer och slutar 
köra bil inom 

genarp och delar 
sina erfarenheter

kampanj
"Inom Genarp 
kan du Gå - Låt 

bilen stå"

om fler jobbar 
hemma, så har 

fler möjlighet att 
gå med sina 

barn till skolan.

bjuda på en kaffe vid 
skolan kvart i åtta för 
alla som går dit. . get- 

to- know andra 
föräldrar och bygg 
vuxen nätverk runt 

skolan (som en bonus)

låt genarp ha 
samma 

cykelvägsstand
ard som övriga 

Lund

Deltagare Deltasson

Lär barn att gå 
till och från 

skolan själva 
från 

förskoleklass

Lär barnen 
genom att skapa 
grupper som går 
tillsammans med 

vuxna

Säkrare 
skolvägar 
i Genarp

Karta med 
säkra 

skolvägar 
delas ut till alla 

i skolan

Informera om 
hälsoeffekten och 
inlärningseffekten 
av att barnen går 

till skolan

Möjliggör för 
föräldrarna att 
skicka SMS till 

fritids när barnen 
skall gå hem

Informera på 
föräldramöten

Synka 
busstider med 
skolstartstider

Deltagare Deltasson  Deltagare 8 (Skriv erat namn)

Många barn skjutsas helt 
i onödan där föräldrar bör 
informeras bättre då ett 
curling- beteende finns 

i grunden och att det blir 
quickfix att köra istf att gå 

eller cykla.

Föräldrar eller äldre 
ungdomar kan försöka 
skapa "gå- tåg" att de 
uppmuntras att gå 

tillsammans till 
aktiviteterna för att skapa 

en trygg förslyttning.

Kommun och 
Trafikverket borde 

prioritera bygge 
och översikt på 
cykelvägar och 

trottoarer.

Finns en rapport av Ramöll 
(klar 180122) som 

kommunen beställde efter 
Fokus Genarp som väldigt 
få tjänstemä eller politiker 

läst. Denna rapport 
innehåller en ok översyn 
men borde uppdateras 

 tillsammans med byborna.

Skapa linjerade 
trottoarer och ställ 

"blomlådor" och 
skapa chikaner / s- 

formade 
hastighetssänkande 

åtgärder.

Deltagare 9 (Skriv erat namn) Deltagare 10 (Skriv erat namn)

Be föreningar lobba 
för att medlemmar tar 

cykel/går till 
aktiviteter i möjligaste 

mån.

Barn lär av omvärlden, om 
"alla" runt dem går/cyklar 

ber de inte att få skjuts med 
bil.

För oss som bor i Genarp 
är den här byn 
"pärlaniLund.

Det finns så mycket osedd 
potential här, som ligger i 

linje med klimatneutralitet, 
lokal företagsamhet och 

grön framtid.

Samma flexibilitetär 
svår att uppnå 

(omöjlig?) MEN 
tätare busstrafik 
= ökad flexibilitet

För att få fler att åka kommunalt:
Tätatare bussturer (minst var 

30:e minut)
Subventionera biljettpris (det 

spelar roll)
Bekväma (och rena) bussar

Direktbussar till både Lund och 
Malmö (absurt att man nu kan 

missa anslutning i Staffanstorp)

Cykelväg till Lund och Malmö, dvs 
bygg till Staffanstorp och Dalby

Stressfaktorer, 
säkerhetstänk eller 

bekvämlighet som gör att 
föräldrar kör barn till 

skolan?
Anledningen spelar roll.

Säkra cykelvägar inom 
byn till skolorna, 

"trafikhjälpare" vid 
övergångsställen?

Gå i grupp (grannar 
plockar upp grannar 

längst skolvägen)

Samverkan - fyll bilen med 
barn om 

kvälls/eftermiddags/helgakti
viteten är utanför Genarp

skjutsgruppen.nu 
En 

samåkningsapp

Bryt dagens norm med två 
bilar som pendlar per 

familj, genom att på allvar 
prioritera Genarp som en 

viktig del av Lunds 
kommun. Och räkna hem 
alla ton koldioxid ni spara 

på det.

Stå fast vid "Fokus 
Genarp", och de 

detaljerade och väl 
utarbetade förslag 

som  Byalaget redan 
arbetat fram

För oss som bor i Genarp 
är den här byn 
"pärlaniLund.

Det finns så mycket osedd 
potential här, som ligger i 

linje med klimatneutralitet, 
lokal företagsamhet och 

grön framtid.

Samåkningsappar 
- innebär förvisso 

bilresor, men 
smartare sådana.

Bygg säkra 
cykelvägar 

från Genarp till 
Dalby och 

Staffanstorp.

Ekonomisk 
stöd till 

"bybor" som 
vill investera i 

elcykel.

Bygg 
pendlarparkering 
vid väg 11 där de 

riktigt snabba 
bussarna går.

Bygg 
pendlarparkering 

nära 
busshållsplatserna i 
Genarp för de som 

bor i byarna utanför 
Genarp.

Kanske ytterligare 
en busshållplats i 
Genarp - borta vid 

Vattenmöllan?

Samåkning 
och att barnen 
cyklar eller går 

till skolan

Cykelvägar 
byggs till 

Dalby och 
Staffanstorp

"Big Data" analys 
av allt flöde in och 
ut ur byn. för att 

hitta verkliga 
flödena. källa tex 

google.

Lära känna alla som jobbar i 
samma område som man själv. 

idag samåker man med dem 
man råkar känna, hur hittar man 
alla som jobbar i samma del av 

malmö som jag. kanske krävs en 
relatiojn innan man vill sitta i bil 

tilsammans?

utnyttja corona våren home 
office våg till att lancera Genarp 

som "Home Office Paradise". 
nyttiga luncher och 

promenadsällskap. bra och 
stabilt internet åt alla samt ett 

par gemensamma bil, eller buss 
resor i veckan. ett 
helhetskoncept.

"Gameification"
samla poäng varje gång du 

tar bussen, samåker, 
jobbar hemma.topp lista i 

byn över klimatsmaartingar 
med prisutdelning på 

genarpsdagarna

cykelväg till 
Lund och till 

Malmö 
(Genarp- 

Kyrkheddinge)

mobilisera en testgrupp på 
200 genarpare som reser 

klimatsmart (mot lägre 
pris) och delar sina 

erfarenheter i olika kanaler. 
lokala "influencers"

För att vilja resa hållbart 
krävs miljömedvetenhet. Hur 
kan vi öka den på bred front 

i Genarp?
Miljö- event i byn?
Via föreningar?

Via skola/förskola?

Jag tror inte vi kan 
nå samma 

flexibilitet som med 
bilen på andra sätt, 

dock tror jag det 
finns tillräckligt bra 

lösningar

Räkna och jämför klimat effekt 
per krona mellan att satsa på 

landsbygden och Lunds tätort. 
Satsa där man får mest för 

pengarna. (Varför finns 
busstrafike var 6:e minut till 

stadsdelarna i Lunds tötort där 
man kan cykla eller gå om man 

inte är rörelsehindrad och det är 
inte de flesta.)

Informations 
kampanj där man 
jämför tid/pengar 

och klimatpåverkan 
till invånare på 
landsbygden

Arbeta för ökad samåkning 
med information/app etc. 
Om två personer samåker 
blir det halva priset, halva 
klimatpåverkan, men inte 

så stor minskning av 
flexibilitet

Säker 
cykelväg 
till/från 
Genarp!

Informationskam
panj där restid, 

flexibilitet, 
träningstid, 

motionseffekter 
framhålls

Alla förslagen låter jättebra men 
så länge det inte finns politisk 
handlingskraft så är det tyvärr 

helt lönlöst. Låter som en 
partydödare. :-))  Även om 

politikerna pratar om att det är 
viktigt med kollektivtrafik finns 
det ändå inga som prioriterar 

det. Skulle behövas först en total 
storsatsning ekonomiskt först.

DIREKTbuss till 
Malmö/Lund 
på morgonen 

och kväll

Säkrare cykelvägar i 
hela byn - bygg för 
att barn ska kunna 
cykla säkert själva 

(även över 
Häckebergav. och 
längs Sandvägen)

Mena allvar med att 
barn i hela Lunds 
kommun ska ha 

förutsättningar till 
en aktiv fritid, 

inklusive kultur och 
upplevelser.

Öka 
kulturutbudet 
för barn och 

unga i Genarp

Bättre 
cykelvägar 
i Genarp

Sänk 
hastighetsgränser
na i Genarp, fr.a. 

Häckebergavägen 
och sätt upp 

farthinder

Bättre cykelväg 
Häckebregavägen- 

Bygatan- Sandvägen

Cykelväg 
mellan Genarp 

och Lund + 
Genarp och 

Malmö

Kanske 
minibussar mitt 

på dagen - så kan 
vi lära känna fler 

Genarpsbor :)

Styr upp "vandrande 
skolbussar" med 

vuxen eller ungdom 
som följer ett gäng 

barn till och från 
skolan

"trafikvakter" eg högstadie 
elever som står vid alla 

"farliga övergångar" runt 
skolstart och skolslut och 

hjälper till att 
uppmarrksamma bilister 

och skolbarn.

låta barnen 
samla 

poäng för 
bilfria dagar

utse test 
pilotgrupp på 50 

familjer och slutar 
köra bil inom 

genarp och delar 
sina erfarenheter

kampanj
"Inom Genarp 
kan du Gå - Låt 

bilen stå"

om fler jobbar 
hemma, så har 

fler möjlighet att 
gå med sina 

barn till skolan.

bjuda på en kaffe vid 
skolan kvart i åtta för 
alla som går dit. . get- 

to- know andra 
föräldrar och bygg 
vuxen nätverk runt 

skolan (som en bonus)

låt genarp ha 
samma 

cykelvägsstand
ard som övriga 

Lund

Be föreningar lobba 
för att medlemmar tar 

cykel/går till 
aktiviteter i möjligaste 

mån.

Barn lär av omvärlden, om 
"alla" runt dem går/cyklar 

ber de inte att få skjuts med 
bil.

Stressfaktorer, 
säkerhetstänk eller 

bekvämlighet som gör att 
föräldrar kör barn till 

skolan?
Anledningen spelar roll.

Säkra cykelvägar inom 
byn till skolorna, 

"trafikhjälpare" vid 
övergångsställen?

Gå i grupp (grannar 
plockar upp grannar 

längst skolvägen)

Samverkan - fyll bilen med 
barn om 

kvälls/eftermiddags/helgakti
viteten är utanför Genarp

Lär barn att gå 
till och från 

skolan själva 
från 

förskoleklass

Lär barnen 
genom att skapa 
grupper som går 
tillsammans med 

vuxna

Säkrare 
skolvägar 
i Genarp

Karta med 
säkra 

skolvägar 
delas ut till alla 

i skolan

Informera om 
hälsoeffekten och 
inlärningseffekten 
av att barnen går 

till skolan

Möjliggör för 
föräldrarna att 
skicka SMS till 

fritids när barnen 
skall gå hem

Informera på 
föräldramöten

Synka 
busstider med 
skolstartstider

Föräldrar eller äldre 
ungdomar kan försöka 
skapa "gå- tåg" att de 
uppmuntras att gå 

tillsammans till 
aktiviteterna för att skapa 

en trygg förslyttning.

Kommun och 
Trafikverket borde 

prioritera bygge 
och översikt på 
cykelvägar och 

trottoarer.

Finns en rapport av Ramöll 
(klar 180122) som 

kommunen beställde efter 
Fokus Genarp som väldigt 
få tjänstemä eller politiker 

läst. Denna rapport 
innehåller en ok översyn 
men borde uppdateras 

 tillsammans med byborna.

Skapa linjerade 
trottoarer och ställ 

"blomlådor" och 
skapa chikaner / s- 

formade 
hastighetssänkande 

åtgärder.

Kollektivtrafik

DIREKTbuss till 
Malmö/Lund var 

20 minut på 
morgonen och 
eftermiddagen

Säkerställ att 
tågtider från Sthlm 

är synkade med 
busstidtabellen, 

möjliggör 
arbetspendling med 
tåg istället för flyget.

Lunds komun bör visa 
ledarskap i samarbetet 
med Skånetrafiken, och 

göra vad som krävs för att 
Genarp ska ha den 

kollektivtrafik som är värdig 
Lunds ambitioner 2020.

Fler bussar i 
rusningstrafik, gärna 
någon till Malmö C 

och någon till Malmö 
Södervärn.

Säkra att inga 
bussresenärer från 

Lund behöver bli 
frånåkta när de ska 
vänta på buss 172 i 

Staffanstorp.

Bussen från 
Genarp till Malmö 

C bör komma 
fram en kvart 

innan nattåget till 
Stockholm avgår.

Bättre möjligheter 
att koppla upp sig 
och underlätta att 

man jobbar på 
bussen.

Omöjligt att ge 
samma flexibilitet 
som bilen ger men 

tätare bussavgångar 
ökar givetvis 
flexibiliteten

Samma flexibilitetär 
svår att uppnå 

(omöjlig?) MEN 
tätare busstrafik 
= ökad flexibilitet

För att få fler att åka kommunalt:
Tätatare bussturer (minst var 

30:e minut)
Subventionera biljettpris (det 

spelar roll)
Bekväma (och rena) bussar

Direktbussar till både Lund och 
Malmö (absurt att man nu kan 

missa anslutning i Staffanstorp)

direkt buss till lund 
och malmö

investera i att köra 
dessa i ett år och 

styr om beteendet 
genom tillgänglighet

Skippa Arlöv!
låt oss komma 

direkt till 
Malmö C

Utveckla busstrafiken så att den 
blir tillräckligt bra för att pendla 
med. Tätare turer och kortare 

restid krävs. Vi har flera förslag. 
Skånetrafiken vill inte samarbeta 

så det är svårt att få till en 
förändring. De verkar inte ha 
några idéer alls. Inget händer

Subventionera 
bussar 

ordentligt. 
Pengar är alltid 

intressant.

Cykelvägar Multimodalitet

Lägg busshållplatser som 
kopplar ihop cykelvägar 
med buss i t.ex Dalby, 

Kyrkheddinge, 
Staffanstorp. Bra cykelställ 

på busshållplatserna

Cykelväg till Lund och Malmö, dvs 
bygg till Staffanstorp och Dalby

Ekonomiskt 
direktstöd

Samåkning Kampanjer Befintligt

https://www.svt.se/n
yheter/lokalt/vast/u
nikt- projekt- elbuss- 

och- samakning- 
ersatter- gles- 

kollektivtrafik- i- 
skaraborg

Analyser

Kollektivtrafik

Genom att bussen skapar 
förutsättningar för 

boenden i  Lund/Malmö att 
cykla/promenera/träna i 
Genarp och boenden i 

Genarp har buss till och 
från kvällsaktiviteteter i 

Malmö/Lund.

Låt buss 162 köra 
även kvällstid via 
dalby för de som 
tränar inne i Lund

Cykelvägar

Tätare 
bussturer  

06:30-08:30 
och 

16:30-18.30

Direktbuss till 
Malmö och 

Genarp i 
samband med 
arbetsdagens 

början och slut

Billigare 
månadskort - 
"sommarkort" 

året runt

Bättre 
utbud i 
Genarp

KampanjerSäkerhet
Skapa "gå 
och cykla 

kultur"

Många barn skjutsas helt 
i onödan där föräldrar bör 
informeras bättre då ett 
curling- beteende finns 

i grunden och att det blir 
quickfix att köra istf att gå 

eller cykla.

Samåking kampanj
"Inom Genarp 
kan du Gå - Låt 

bilen stå"

bjuda på en kaffe vid 
skolan kvart i åtta för 
alla som går dit. . get- 

to- know andra 
föräldrar och bygg 
vuxen nätverk runt 

skolan (som en bonus)

Subventionera 
elcyklar till 

medborgarna i 
byarna

Stort tack för alla fina idéer!!

Hur kan biltransporter till och från skola och fritidsaktiviteter minskas?

Deltagare 1 Deltagare 2 Deltagare 3 Deltagare 5 Deltagare 7Deltagare 6
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ST

ST

FS FSFS GO GOGO LW LWLW HT HTHT YC YCYC KB KBKB

S
T

Deltagare 8 Deltagare 10Deltagare 9

HT HTHT YC YCYC

KB KBKB

Deltagare 1 Deltagare 2 Deltagare 3 Deltagare 5 Deltagare 7Deltagare 4 Deltagare 6
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FS FSFS GO GOGO LW LWLW HT HTHT YC YCYC KB KBKB

Deltagare 8 Deltagare 10Deltagare 9

HT HTHT YC YCYC

KB

KB

KB

Deltagare 3
Deltagare Deltasson
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Recept – en välsmakande digital workshop

INGREDIENSER

 • 1 väldesignad process

 • Tid och yta avsatt för “inskolning”

 • 1 facilitator per fem deltagare

 • 1 teknisk facilitator

 • En till flera superpedagogiska
Mirobrädor

 • 2 msk ödmjukhet

 • 10 % mer tid än vad du tror

 • Utrymme för misstag och strategier
för personer som trillar ur mötet

VERKTYG

 • Teams/Zoom, SessionLab,
Miro, pekdon, extra skärm,
kamera och headset.

GÖR SÅ HÄR

Förbered processen väl och prova arbets-
brädorna och se till att element som behöver 
låsas är låsta och deltagarna kan redigera det 
som behövs.

Se till att deltagarna blandas på ett trevligt sätt 
och skapa grupper där kompetenser kan kors-
befrukta diskussionerna. 

Låt dem introducera sig på ett lättsamt sätt och 
bryta isen innan själva arbetet sätter igång, för 
att bygga tillit och förtroende i gruppen. 

Inled också gärna med en enkel verktygsgenom-
gång för att underlätta för processen framåt. 

Sätt kontexten, krydda med syfte och mål för 
dagen. 

Mixa gruppdiskussioner med helgruppssamlingar 
och presentationer som knyter ihop delarna. 

Ta paus, minst en gång per 1,5 timme. 

Samla ihop de mest centrala insikterna och 
berätta om nästa steg. 

Avnjut sedan resultatet med en del reflektion 
och en del planering framåt. 



26

Tänk på
• Det är väl investerad tid att se till att alla 

workshopdeltagare är väl introducerade i 
verktygen innan du sätter igång. 15 minuter är 
snabbt intjänade.

• Låt deltagarna presentera sig och sin roll i 
sammanhanget innan ni sätter igång med en 
övning. 

• Se till att deltagarna har sina kameror på 
men mikrofonerna avstängda när de inte ska 
diskutera något.

• Om möjligt, investera i en facilitator per 
grupp. Annars utse en tidtagare och ha tydliga 
steg-för-steg instruktioner.

• Se till att ha en kanal där teamet som leder 
workshopen kan prata öppet. Vi använder 
slack till detta. 

• Spara chatten! Under digitala möten kommer 
ofta mycket bra frågor och input i chatten, 
kom i håg att spara den så att det inte går 
förlorat.

• Om ni har delgrupper, se till att de får ta del 
av varandras resultat.
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Undvik
• Låt inte energin ta slut! Ta en 

bensträckare, stretcha eller gör en 
energizer*.

• Att deltagarna inte vet varför de är 
där och sin roll i det hela. 

• Se till att ingen tar över diskussionen. 
Hänvisa till tiden och att den måste 
fördelas demokratiskt. 

• Var inte slav under planeringen, så 
att ni missar viktiga diskussioner som 
dyker upp. Stanna upp och förankra 
förändringar i agendan i gruppen, 
innan ni styr in på eventuella sidospår.

• Beklaga er inte för gruppen över 
eventuellt uteblivna deltagare. De 
som kommit och är med är helt 
avgörande, låt dem känna sig viktiga 
och lyssnade på. Om nyckelpersoner 
saknas, kanske man bara behöver en 
förankringsworkshop vid ett senare 
tillfälle.

*Energizer, en kort rolig övning 
som tillför energi och tillit i 
gruppen. Hitta exempel genom 
länken på sista sidan.



Goda exempel – att lära av

Projektet löpte under två år och i över-
siktsbilden på sidorna 36–37 kan man se 
de flesta aktiviteter som gjorts. Här följer 
några exempel som fungerat särskilt bra, 
där vi lärt oss mycket och fått konkreta re-
sultat att ta vidare i arbetet för ett klimat-
neutralt Lund.

Förankring i koncernledningen

För att bättre skapa förståelse för projektet 
var det viktigt att få med ledarna i Lunds 
kommun på båten, så att de i sin tur skul-
le kunna vara projektambassadörer gent-
emot sina medarbetare. Därför genomför-
des en kortare workshop i samband med 
ett av koncernledningens möten. Efter den 
sedvanliga projektpresentationen genom-
fördes en kortfattad Lightning Decision 
Jam, med mål att både identifiera utma-
ningar och fundera över lösningar på “Hur 
kan vi göra Lund till en klimatneutral stad 
2030”. Workshopen genomfördes på be-

gränsad tid men ledde till viktiga insik-
ter. Många tangerade flera av de idéer 
som kom ut ur de andra workshoparna 
som genomfördes, till exempel mins-
kad klimatpåverkan från byggande och 
biblioteklösningar för återbruk, det vill 
säga låna istället för att äga. 
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Kick off – korsbefruktning, kompetensanalys och viktiga insikter

Runt 100 personer var med vid projektets 
avstamp. En solig dag i november 2019 
samlades forskare, studenter, näringsliv, 
miljöorganisationer och tjänstemän från 
kommunen för att träffas och höra mer om 
projektet. Dessa personer utgjorde sedan 
basen för det nätverk som bjöds in att delta 
i de olika projektaktiviteterna. 

Att samla människor i ett rum, i detta fall 
en gammal vacker konsertlokal, är en bra 
start. Det räcker dock inte för att inven-
tera kompetensen i rummet och för att få 
människor att mötas. Därför välkomnades 
alla gäster med namnbrickor med utrym-
me för en kort presentation och en reflek-
tion över vad just de skulle kunna bidra 
med – och vad de själva ansåg vara mest 
viktigt i sammanhanget att för att skapa ett 
klimatneutralt Lund. 

Efter projektet presenterats och några in-
spirerande ord användes informationen 
på namnbrickorna för att skapa blandade 
grupper. Gruppmedlemmarna fick sedan en 
uppgift att diskutera tillsammans: “Vilken/
vilka utmaningar tycker vi är viktigast att 
adressera?”. Efter kaffepausen fortsatte ar-
betet i grupperna och då var det gruppens 
uppgift att hitta lösningar baserade på dess 
samlade kompetens.

När eventet var slut samlades namnbrick-
orna in, och hade då förvandlats till en 
kunskaps bank gällande vem som kan vad, 
och hur dessa personer skulle kunna tänka 
sig att bidra. Arbetsbladen från grupp-
diskussionerna samlades också in. Målet 
med denna korta uppgift var inte att hitta 
lösningar som skulle kunna implementeras 
direkt, utan framför allt att vidga kontakt-
nät och identifiera nyckelpersoner. Syftet 
var även att få deltagarna se potentialen 
i arbetet och peppa för deltagande i den 
kommande processen.
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Flytt av P-hus

Ett par deltagare som arbetar med över-
siktsplanering identifierade att en kom-
paktare parkeringslösning skulle behövas 
för att kunna förtäta orten Veberöd utan att 
använda mer av den värdefulla jordbruks-
marken. Samtidigt kände en planarkitekt 
till att det på en annan plats i kommunen 
stod ett demonterbart parkeringshus på 
tillfälligt bygglov. Är en flytt möjlig?

Gruppens perspektiv på den ekonomis-
ka genomförbarheten samlades in genom 
“planning poker”. Deltagarna fick göra var 
sin gissning på en kostnad, diskutera var-
andra gissningar och sen repetera förfaran-
det tills gruppen var någorlunda överens. 
Därefter följde en diskussion om placering 
som vann mycket på att diskutera en fak-
tisk plats på en karta och inte någon ge-
nerell placering. Till sist genomfördes en 
Lightning Decision Jam (se sida 16) med 
idégenerering och prioritering av hinder 
och fördelar. Direkt efter workshopen bo-

kades det in ett uppföljningsmöte där 
det var tydligt vad som förväntades 

av alla. 

LÄRDOMAR

• Vi vinner mycket på att ha med
representanter från alla berörda samt
förvaltningar tidigt.

• Nästa gång så hade vi låtit en eller
två deltagare förbereda gissningar på
ekonomisiffror och istället fokusera
diskussionen på vilka faktorer som
påverkar ekonomin.

• Workshopsledarna kan ta en viktig
roll genom att bibehålla dialog med
nyckelpersoner som inte kan vara med
hela tiden.

• Det är viktigt att alla förstår varför just de
som individ ska vara med. Alla kan inte
tillföra samma insikter för exempelvis
ekonomi men att ta upp frågan kan ha
värde i sig.

UTFALL

• Idén har kommit vidare till politiken.

• Det finns någon på alla berörda
förvaltningar som står bakom förslaget.
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Ulla Janson 

Intervju – från kontakter till samarbete
Ulla Janson är forskare vid Lunds univer-
sitet inom hållbart byggande och knappast 
främmande för att träffa kommunanställda 
inom en rad olika områden. Hon har dok-
torerat inom passivhus, men har också ar-
betat i byggsektorn med hållbar affärsut-
veckling. Och även om Ulla är social och 
van att träffa olika tjänstemannagrupper i 
deras verklighet så skedde något ovanligt 
på workshop med Klimatneutrala Lund – 
de kunde mötas. Hon upplevde att diskus-
sionen gick över ansvarsgränserna på ett 
sätt som inte sker annars.

Hon hoppas att vi med denna typ av arbe-
te kan fördjupa samarbetet mellan hennes 
akademiska sfär och kommunen, att kon-
taktytorna kan bli vardag och att pratet fort-
sätter. Faktum är att Ulla efter workshopen 
fick med Lunds kommuns fastighetsbolag 
och Lunds kommun på att söka en utlys-
ning om återbruk. De hade träffats tidigare, 
men workshopen blev ett startskott för att 
göra slag i saken.

Att arbetet skedde digitalt var inget hinder 
för Ulla, utan tvärtom tror hon att delta-
gandet kan ha blivit högre med mindre in-
sats för att närvara. Däremot var det stund-

tals risk för "synpunktsforum" 
där samtalet gick lite utanför 
ämnet. På det hela är hon dock 
mycket nöjd med hur bra det 
har hållits ihop och beskriver 
det som en "intensiv använd-
ning av tiden tillsammans".

På frågan om hur hon tyck-
er att metoden bör användas 
framåt är hon mycket positiv. 
Med återbruk som exempel så 
hade Ulla gärna sett workshops inför stör-
re rivningar eller andra specifika områden. 
Vidare tror hon att metoden lämpar sig för 
att bjuda med politiker, stadsarkitekt, nä-
ringsliv eller varför inte nationella myndig-
heter som Boverket eller Arbetsmiljöverket. 
Hon ser det som en bra metod för kun-
skapsöverföring så att många parter kan 
bygga en gemensam bild. Om något så hade 
hon önskat fler tillfällen så att man kan få 
mer tid per fråga.

Trött efter men när 
man är mitt uppe i det 
hålls det ihop så bra.



Energi - goda exempel

Repowering – kraftsamling kring befintliga vindkraftverk 

En av de utmaningar som kom fram i en
första workshop med kommunanställda
var hur vi kan öka utväxlingen av de befint-
liga vindkraftverken. Många är privat- eller
andelsägda, och många börjar bli äldre och
behöver uppgraderas. Behovet av att dela
kunskap och frågor kring detta ledde till en
halvdag där projektet med hjälp av interna
och externa aktörer bjöd in vindkraftsäga-
re till ett möte. Diskussioner om tillväga-
gångssätt kring repowering, det vill säga
en uppgradering av de befintliga verken,
utfördes i smågrupper berikat med expert-
kunskap.

Att samla olika aktörer på detta sätt var
ingen innovationsprocess, men en möjlig-
görarprocess. Rätt människor var samlade
och det gick enkelt att ta nästa steg. 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
LÄRDOMAR

• Många kompetenta människor samlades
med relativ liten för beredelse. Att skapa
mötet och ett diskussionsforum täckte
stor del av behoven och fungerade
utmärkt som ett första steg.

• “Att se till att få det att hända” fungerar
som en katalysator till den vidare
processen, som inte nödvändigtvis leds av
projektteamet.

• Värdet är högt i den här typen av
faciliterade dialoger. Tillsammans med
information och tillgång till olika aktörer
och experter får man chansen att ställa
frågor, utbyta kunskap och hitta lösningar
på problem.

UTFALL

• Scanning av områden för ny vindkrafts-
produktion i Eslöv och Lund.

• Förstudie angående repowering av tre
befintliga vindkraftverk i Lund.

DELTAGARE

• Länsstyrelsen
• Kommunen
• Större vindkraftsaktörer

som Vestas och Enercon
• Kraftringen
• Kadevind
• Ett flertal privata och

andelsägda vindkraftverk



 Jakob Economou

Intervju – tänk om fler kommuner gjorde så här!

Ett unikt initiativ 
och lite av en 
ögonöppnare.

Så säger Jakob Economou om 
repowering-workshopen. 
Jakob är expert på vindkraft. 
Han är verksam hetsledare 

i Svensk Vindkraftförening 
och i Skånes vindkraftsakademi 

och projektledare på Kadevind, ett företag 
specialiserat på bland annat repowering 
– uppgradering av vindkraft. Han var en
av experterna som bjöds in att bidra med
kunskap, och dagen ledde för hans del till
flera konkreta samarbeten.

Behovet av mer elproduktion i regionen 
är stort och teknikutvecklingen inte minst 
i vindkraften har gått fort. Vindkraftverk 
som byggs idag producerar till exempel sex 
gånger mer än de som byggdes 2015 och att 
uppgradera är ett bra sätt att öka energi-
produktionen. Nya vindkraftverk är därtill 
större och får kanske inte plats. Då kan ett 
alternativ vara att ersätta det gamla med 
ett begagnat. Repowering är en liten del av 
lösningen, men viktig, då det inte finns så 
mycket ytor som lämpar sig för vindkraft i 
kommunen. 

Jakob tycker att workshopen var ett bra 
första steg, men att man ska lyssna vidare 

på verkägare och deras behov. 
Han ser också en uppföljning 
som ett viktigt nästa steg.  Att 
Lunds kommun tar den här 
typen av initiativ är vad han vet 
unikt och han ser stora möjlig-
heter i vad den här typen av fa-
ciliterade diskussioner skulle 
kunna leda till i fler kommuner. 
På regional nivå finns det också 
enorma vinster med sådana in-
itiativ. Det vore intressant att 
lyfta att det i Skåne finns kommuner som i 
nuläget inte har så stor elanvändning men 
stora möjligheter för vindkraftsetablering-
ar, samtidigt som andra kommuner har 
stort behov men saknar utrymme.

Att blanda verkägare, olika avdelningar 
inom kommunen, experter och andra in-
tressenter och låta dem diskutera konkre-
ta exempel är ovanligt. Under workshopen 
var det lite av en ögonöppnare för många 
vad ett samlat grepp kan göra. I framtiden 
skulle Jakob också gärna se representanter 
från politiken i den här typen av diskussio-
ner, för att öka förståelsen och kunskapen.
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Planera staden för att stödja aktiv mobilitet

Då det var svårt att hitta tid till en fullödig 
designsprint testade vi att göra en nedban-
tad version, en halvdag som vi internt kall-
lade försprint. Utmaningen för försprinten 
formulerades till "Hur kan vi planera sta-
den till att primärt stödja invånare som väl-
jer aktiv mobilitet istället för bilen (både 
stadsplanering och fysiska åtgärder)?".

Upplägget lade mycket tyngd på idé- och 
konceptarbete och med den bredd på del-
tagare som kom att delta hoppades vi på 
många goda förslag på lösningar.

Försprinten startade med ett föredrag av 
en expert i ämnet och en inspirationsdel 
där deltagarna fick inspirera varandra uti-
från sina respektive perspektiv. Deltagarna 
fick därefter gå brett på lösningsförslag i 
en post it-övning och som de sedan via ett 
röstförfarande fick ner till en vinnare om 
byknutar (en samlad plats för kollektivtra-
fik och service i byarna):

Identifiera potentiella platser i varje by 
som bör utvecklas till byknutar. Arbeta 
aktivt med planer och strategiska mark-
förvärv.

Mobilitet - goda exempel

Det vinnande förslaget omsatte alla delta-
gare till ett antal olika visuella koncept som 
sedan kunde ligga till grund för ett skarpt 
förslag på en byknut.

LÄRDOMAR

• Börja i mindre skala och låt deltagare
prova på styrkan med tjänstedesign.

• Deltagare med olika bakgrund och
perspektiv skapar en kreativ dynamik
där många bra idéer kan genereras på
kort tid.

• Avsätt tid till att utvärdera
klimatnyttan – går vi vidare med rätt
lösning?

UTFALL

• Konceptet har testats i en pågående
planprocess.

• Underlag för diskussion om
strategiska markförvärv.

DELTAGARE

• Tekniska förvaltningen
• Stadsbyggnadskontoret
• K2
• Trivector
• OurGreenCar
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Christian Rydén

Intervju – en utmaning att tillföra något nytt
När Klimatneutrala Lund riktade sitt fokus 
på mobilitet såg Christian Rydén, enhets-
chef för trafikplanering på stadsbyggnads-
kontoret, att det fanns en risk för att förank-
ringen i kommunen skulle bli låg och att det 
inte skulle tillföra något nytt. Lunds kom-
mun har länge arbetat aktivt med hållbar 
mobilitet, men projektet var inte förankrat 
i det interna arbetet. När Klimatneutrala 
Lund började anordna workshops och ge-
nomföra dem, blev Christian positivt över-
raskad.

Ett exempel är den övergripande mobi-
litetsworkshopen som engagerade kom-
munanställda, akademi och näringsliv.  
Deltagarna representerade bredare och 
nya grupper än vad som brukar finnas i 
kommunens arbete, vilket gav bra momen-
tum och givande diskussioner.

Steget efter det var däremot utmanande 
och lyckades kanske inte nå riktigt så långt 
som det kunnat. Den eftermiddag som av-
sattes landade för fort i en lösning, som ur 
klimatsynpunkt kanske inte var den bästa. 
Mer tid hade behövts för att diskutera och 
utvärdera olika förslag.

En anledning till den korta sprinten var att 
det var svårt att få mer tid från deltagarna. 

Det är också Christians reflek-
tion, att de som jobbar med 
mobilitet skulle behövt äga frå-
gan och ha engagerat sig mer 
för att få ut bra resultat. De 
skulle ha fångat möjligheten 
att få stöd och energi för att ut-
forska frågorna.

Mobilitetsfrågor är komplexa 
och då Lund har jobbat länge 
med detta finns inte så många 
lågt hängande frukter. För att nå framgång 
och en förändring i hur vi transporterar och 
rör oss krävs politiska beslut och mod att ta 
beslut – att våga! Tjänstepersoner kan föra 
fram frågorna till en viss gräns, sedan be-
höver politikerna ta vid och fatta de beslut 
som krävs för en hållbar mobilitet.

En reflektion kring både det som varit och 
vägen framåt är hur politikerna kan enga-
geras och förstå hur olika mål, beslut och 
vägval hänger ihop. Samtidigt behöver dis-
kussionen föras på ett kon-
struktivt sätt utan 
att fastna i 
politiska de- För att nå politisk enighet 
batter. kring vad som är bäst för Lund

– hur ser vägen fram ut då?



AKTIVITETERNA 
Kick-of

f!

Workshop koncernledning
Workshop tjänstepersoner Workshop

Klimathack I Interaktion via Miro med medborgare

Försprint Stadsutveckling (s34) Workshop

November 2019 2020

• Enkel mobilitet på landsbygd utan bil.
• Planera staden för en attraktiv aktiv mobilitet.
• Transport till fritidsaktiviteter och skola utan bil.
• Hur gör vi aktiv mobilitet attraktiv?

• Byggmaterial måste återbrukas.
• Materialmäklare nödvändig.
• Utbildning för cirkulär ekonomi.
• Offentlig upphandling.
• Hur får vi fler att låna och konsumera cirkulärt?

En överblick

Här ovanför kan du se de 
tjänstedesignaktiviteter 
som utförts inom projek-
tets tidsram. Vidare listas 
de utmaningar som ex-
perterna prioriterat för 
varje område samt några 
av de lösningar som iden-
tifierats och som kunnat 
genomföras redan under 
projektets gång.

• Ökad lokal energiproduktion.
• Ökad mikroproduktion av förnybar energi.
• Minskat energibehov i byggnader.
• Hur ökar vi takten i energi effektiviseringen av det

befintliga beståndet?

UTMANINGARNA



UTFALL

Cirkuläritet

Mobilitet

Energi

Workshop Sprint Återbruksdepå (s20) Workshop Workshop P-hus (s30) Workshop bygg (s43)

Klimathack II Årsmöte LundaMaTs Workshop Vindkraft (s32) Klimathack III

• Konceptet med byknutar 
har testats i en pågående 
planprocess.

• Nytt underlag för 
 diskussion om strategiska 
markförvärv.

• Klimatmatchen, en tävling 
för fritidsorganisationer.

• Portabel cykelmotor 
upphandlad för utlåning till 
allmänheten.

• Test av digital interaktion 
med medborgare.

• Förstudie inför 
 samåkningsprojekt i byar.

• Analys om kommunen kan 
låna ut fossilfria fordon.

• Utredning om miljözon 
alternativt hårdare krav på 
motorer och fordon.

• Förstudie för repowering 
av tre befintliga vindkraft-
verk i Lund.

• Scanning av områden för 
ny vindkraftproduktion i 
Eslöv och Lund.

• Energibalans i Brunnshög 
utvärderad.

• Utredning av möjlighet att 
använda kommunens tak 
för kollektivt ägda solcells-
anläggningar.

• Energikalkyl för en ökad 
energieffektivisering.

• Ökad dialog och samver-
kan mellan aktörer.

• Idén om flytt av P-hus har 
tagits vidare till politiken.

• Utredning av storskalig 
återbyggdepå i Lund.

• Kostnadsutredning för ökad 
cirkularitet i byggbranchen.

• Test av digitalt system för 
att redovisa klimatarbetet 
och bjuda in till samverkan.

• Samarbete initierat med 
LTH för ökad cirkularitet i 
utbildningen.

• Projekt om cirkulära 
arbetskläder.

• Samarbete med Circle 
 Center för ökat återbruk 
bland studenter.

• Samarbete för att möjlig-
göra för innovationsföretag 
att driva vidare ungdomars 
goda idéer.

2021 Maj 2021
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Våra viktigaste lärdomar

Korsbefrukta kompetenser

Det finns ett behov av forum för sammanfö-
rande av kompetenser och aktörer. Genom 
att skapa arenor för diskussioner har kun-
skapsnivån höjts avsevärt inom flera frå-
gor inom klimatområdet. Vi har insett att 
människor man tror pratar med varandra 
inte alltid gör det. Det finns stor handlings-
kraft i att sammanföra människor från olika 
områden och med olika perspektiv och pro-
jektet har lett till flera intressanta nya sam-
arbeten och kunskaper.

Etablera nya metoder

De metoder vi använt under arbetet har i 
mångt och mycket varit olika adapteringar 
av Lightning Decision Jam, men också mer 
skräddarsydda lösningar. De fungerade bra 
och har blivit etablerade modeller att arbe-
ta med i den här typen av utvecklingsarbete 
på flera ställen i Lunds kommun. Vi kände 
tidigt tillit till processen och när vi blev 
tvungna att övergå till digitalt format gick 
det över förväntan – vilket gjorde att vi inte 
tappade fart. 

Det finns ett behov av samsyn

Klimatfrågan är komplex - så vi måste ar-
beta tillsammans. För att göra det måste vi 
mötas och göra avgränsningar och priorite-
ringar för att kunna röra oss framåt gemen-
samt. En fantastisk fördel är att vi har haft 
många forskare och engagerade på områ-
det, och att föra samman dessa med kom-
munala och privata aktörer har lett till ny 
kunskap och viktiga insikter. En viktig 
insikt för många har varit den för-
djupade insynen i kommunens arbete, 
ansvar och organisation och vilka nätverk 
som finns.



Involvera rätt aktörer... 

De lösningar man tar fram är beroende av 
de personer man har i rummet. Både kom-
petensmässigt och mandatmässigt men 
också när det gäller personliga preferen-
ser och hur man röstar på olika förslag. 
Därför är det ett digert arbete att bjuda in 
rätt personer och hitta tillfällen som pas-
sar så många som möjligt. Att se till att ha 
med ledare som sitter på mandat och aktö-
rer med rådighet skapar engagemang. Om 
någon nyckelaktör saknas kan det vara vär-
defullt att be om input vid ett senare tillfäl-
le som ett tillägg till det arbete som gjorts.

..MEN HUR?

Ingen workshop är någonsin bättre än sina 
deltagare. De tar med sig expertis, kreati-
vitet och omdöme. Men hur får man in de 
nyckelpersoner man önskar genom dör-
ren, eller att tacka ja till det där digitala 
mötet? Många tycker att klimatfrågan är 
viktig, men det är inte alltid det räcker som 
incitament i en tidspressad arbetsvardag. 
Dessutom kan det vara svårt att utlova in-
citament i designprocesser där utfallet inte 
är fördefinierat. Istället kan det vara en idé 
att försöka relatera arbetet till olika aktö-
rer eller individers mål och uppdrag, för att 
få med dem.
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Vikten av ägarskap och ledarskap 

Komplexiteten i klimatutmaningarna gör 
det ofta svårt att hitta naturliga lösnings-
ägare. Många som påverkar klimatfrå-
gan har den inte som ett ansvarsområde. 
Planarkitekter, lokalplanerare, transport-
chefer är alla exempel på roller som påver-
kar mycket utan att nödvändigtvis ha kli-
mat som ett explicit ansvarsområde, så det 
viktigt att bjuda med dessa i arbetet. Det 
finns stora möjligheter i att bättre kunna 
identifiera ägarskap och ansvar för mellan-
rumsfrågorna.

Att identifiera mellanrum och att ta ägar-
skap i dem är en omfattande och viktig ut-
maning i klimatarbetet, och kan leda till 
stor förändring när man kan agera eller de-
legera. I slutändan är det ledare som defi-
nierar verksamhetens uppdrag och ägar-
skap. Ledare som vågar sträcka sig utanför 
sitt nuvarande staket är speciellt värdefulla 
för att kunna ta komplexa “mellanrumsfrå-
gor” vidare. Genom att underlätta för dessa 
ledare blir det också enklare för dem att 
bygga ett nytt ägarskap.

I väntan kan kommunen ta en viktig funk-
tion i att driva frågan. Ett exempel på en 
sådan insats är frågan om en lagringsplats 
för byggmaterial, vilket identifierats som 
en nyckel för en mer cirkulär byggsektor. 
Lunds kommun har här tagit en roll och 
genomför en analys rörande hur en sådan 
återbyggdepå skulle kunna fungera, utan 
för den skull ta på sig ansvaret för ett even-
tuellt utförande.
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Flera digitala fördelar

Att arbeta med digitala workshops och ar-
betsytor förändrar dynamiken i gruppen. 
Detta kan leda till att annars tongivande 
deltagare kan bli mer anonyma än vanligt 
vilket samtidigt öppnar upp “rummet” för 
de som tidigare inte tagit så mycket plats. 
Tystare personer kanske inte pratar spon-
tant mer än i vanliga workshops, men får 
kanske mer sagt, genom att kunna uttrycka 
sig på digitala post-it lappar. Att höra mer 
från fler är en viktig fördel. 

När man arbetar med digitala arbetsbrädor 
innebär det också att man omedelbart efter 
avslutad workshop har dokumentationen 
tillgänglig för alla deltagare att referera till 
och gå vidare med. 

Man orkar inte lika länge digitalt

Det har gått utmärkt att ställa om och ar-
beta digitalt, men att genomföra större 
workshops eller processer som en flera 
dagar lång designsprint är en utmaning. 
Det digitala formatet inbjuder inte till lika 
långa sammanhängande workshops då 
skärmtröttheten lätt infinner sig. Vi har fått 
inse begränsningarna och att vi behöver 
hitta alternativa metoder som använder 
tiden framför skärmen smartare.

Facilitatorer har en viktig roll

Att ha en neutral part som varsamt men 
tydligt leder processen framåt, tar tiden 
och fördelar ordet gör oss mer effektiva och 
demokratiska. Kan man prioritera att ha en 
facilitator i varje grupp så är det en stor 
hjälp för att undvika att man tappar mo-
mentum eller hamnar i sidospår. En utma-
ning för facilitatorn är att det är svårare att 
läsa av folk när man sitter i digitala möten, 
och därför kan man missa att fånga det där 
som inte blir sagt.
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Väl investerad tid

Att utforska det komplexa och okända krä-
ver att man avsätter tid samtidigt som man 
har en flexibel planering. Stora frågor krä-
ver kartläggning för att hitta fokus och var 
energin ska läggas. Vägen fram till pro-
totyper kan kännas lång och det kan vara 
en utmaning att hitta gemensamma möj-
ligheter i alla aktörers kalendrar. Kraften 
i att avsätta ordentligt med gemensam tid 
är enorm och leder till att man kan arbeta 
mycket snabbare och effektivare, samtidigt 
som man kan tillvarata olika perspektiv och 
kompetenser. Att avsätta tid är att investera 
i bättre resultat snabbare.

Förenkla, förenkla, förenkla!

Man vill så mycket, metoderna vi använt 
och de digitala verktygen ger många spän-
nande möjligheter. Vad vi lärt oss i samt-
liga insatser i detta projekt är att det kan 
aldrig bli för enkelt. Tydliga frågor och mål. 
Tydliga roller och förväntningar. Tydlighet, 
enkelhet och okomplicerade arbetsytor om 
man ska arbeta digitalt. När man arbeta 
med komplexa frågor är avgränsning extra 
viktigt. Ju enklare desto bättre resultat. 
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Lärdomar från workshop om cirkulärt byggande

I den inledande övergripande workshopen 
om cirkulär ekonomi identifierades ett 
behov av fördjupning inom cirkulär och 
klimatneutral byggnation. Då kommu-
nen redan håller på att ta fram en plan för 
detta samordnades syftet till en workshop. 
Utgångspunkten var att titta på dagens pla-
neringsprocess med representanter från
olika delar av kommunens verksamhet,
samt externa aktörer och forskare: 

– Var, när och hur kan vi verka för ett mer 
cirkulärt och klimatneutralt byggande? 

Upplägget var att i mindre grupper ta sig 
fram längs planeringsprocessens olika steg 
och identifiera vad som funkar bra och min-
dre bra samt vilka förbättringspotentialer 
som finns. De medverkande utgick från en 
kundresa, som vi förberett och visualiserat 
i det digitala verktyget Miro. Ett antal punk-
ter identifierades där det finns möjligheter 
för en mer cirkulär och klimatneutral bygg-
nation. Workshopen innebar en möjlighet 
att diskutera frågor över gränserna mellan 
aktörer och om det som inte ingår i plan- 
och bygglagen. 

 
 

LÄRDOMAR

• Viktigt att våga avgränsa för att nå så 
långt som möjligt inom viktiga frågor.

• Det är bra att förbereda deltagarna 
innan. I detta fall hade de olika stegen 
i planeringsprocessen beskrivits i 
förväg, så alla var bekanta med dem 
när workshopen startade.

• I denna workshop blev det tydligt att 
genom att korsbefrukta kompetenser 
och involvera rätt aktörer kan utfallet 
bli mycket givande.

UTFALL

• Ett väl underbyggt underlag rörande 
hur det är möjligt att arbeta för ett 
klimatneutralt och cirkulärt byggande 
i planprocessen.

• Goda kontakter skapade mellan olika 
kommunala aktörer och externa 
aktörer.

• Bättre förståelse för vilka utmaningar 
som behöver hanteras i det fortsatta 
arbetet.

Cirkuläritet

Ett arbetssätt som gav 
positiv energi och som 
andra kan lära sig av!
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Resultat

På en övergripande nivå har processen bidragit till 
att projektet Klimatneutrala Lund 2030 uppfyllt 
följande strategiska mål:

 • Utvecklat ett arbetssätt för att använda sig av 
tjänstedesign och "öppen innovation" för den typ av 
komplexa utmaning som klimatutmaningen utgör.

 • Genomfört en kartläggning av utmaningar där nya 
innovationer, affärsmodeller och samverkan behövs.

 • Identifierat ett stort antal prioriterade åtgärder och 
koncept med potential att bidra till klimatneutralitet 
till 2030, med utgångspunkt i medborgares behov 
och med digitalisering som en möjliggörare.
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Samverkan

En ökad dialog och samverkan mellan aktö-
rer har uppnåtts, vilket kanske är det allra 
viktigaste resultatet för att kunna skapa en 
hållbar framtid. Vi har sett att vi har fått ak-
törer att mötas, diskutera och få större för-
ståelse för varandras verksamhet och ut-
maningar och nya typer av samverkan har 
uppstått. Vi har också spridit kunskap och 
processen har bidragit till att förankra ar-
betet för att bli en klimatneutral stad hos 
en bred bas av aktörer. Med klimatneutra-
litet som utgångspunkt har en bild av ge-
nomförbarhet skapats, men också tydlig-
gjort hur långt de insatser som kommit upp 
faktiskt räcker. Det blir handgripligt hur 
långt vi behöver sträcka oss och hur myck-
et hela samhället behöver anstränga sig för 
att skapa en förändring. Vi har åstadkom-
mit att olika perspektiv möts med ett öppet 
förhållningssätt för att identifiera och vida-
reutveckla nya lösningar.

Prototyper

De utmaningar som identifierats som vik-
tiga för att Lund ska bli klimatneutralt till 
2030 är i de flesta fall inte sådana som kan 
lösas med tekniska innovationer. Istället 
handlar det om att det än så länge saknas 
ägarskap, ledarskap eller affärsmodeller 
för att kunna adressera dessa utmaningar, 
de utgör alltså ett slags strukturella mel-
lanrum. Den typ av innovationer som krävs 
för att uppnå klimatneutralitet till 2030 
är i huvudsak av typen nya processer, nya 
styrmedel, nya affärsmodeller, nya typer av 
samverkan eller nya sätt att använda sig av 
befintlig teknik.

De protoyper som tagits fram är i något en-
staka fall en digital lösning, men i de flesta 
fall nya metoder, nya processer, nya sätt att 
testa digitala lösningar för medborgardia-
log och utveckling av ny policy, tjänster, fy-
siska åtgärder, testlabb och styrsystem. Det 
kan vara nya affärsmodeller för återvin-
ning, energianvändning eller förflyttning, 
delat ägarskap för fordon eller solceller, 
eller slutsatsen att det behöver kosta mer 
att producera produkter som inte kan un-
derhållas, lagas eller uppdateras.



Handlingsplan

De åtgärder som identifierats som priorite-
rade under processens gång har samman-
ställts i en handlingsplan. Denna handlings-
plan beskriver utkomsten av projektet och 
vilka åtgärder som de experter vi involverat 
tillsammans har prioriterat. I handlings-
planen beskrivs också vilken förväntad ef-
fekt de olika åtgärderna har på att minska 
koldioxidutsläppen. Handlingsplanen har 
klimatneutralitet till 2030 som mål, men 
åtgärderna ligger i närtid och förväntas 
kunna genomföras från nu och två till tre 
år framåt i tiden. Observera att handlings-
planens syfte är att komplettera allt det kli-
matarbete som redan genomförs i Lunds 
kommun. Handlingsplanen innehåller inte 
några åtgärder som kommunen har helt 
egen rådighet över, utan åtgärder som be-
höver genomföras i samverkan med eller av 
andra aktörer i samhället. För mer informa-
tion om handlingsplanen besök webbsidan 
som tipsas om på bokens sista sida.
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Metoden att arbeta med tjänstedesign 
tvingar i mångt och mycket fram konkreta 
lösningsförslag och att adressera ett ägar-
skap i den mån det går för klimatutma-
ningarna. Detta tillsammans med den pri-
oritering av åtgärder som görs gemensamt 
av experter från olika områden gör det till 
ett värdefullt och mångsidigt sätt att arbe-
ta med klimatfrågan. Nya allianser skapas 
som möjliggör lösningar utanför boxen, 
eller som annars skulle tagit längre tid att 
generera, eftersom man får syn på dem till-
sammans. 

Metoden har genererat en stor mängd åt-
gärder vilka kommer att utgöra en viktig 
grund för framtida utvecklingsprojekt och 
investeringar. Projektet har genom att bi-

Metoden och nästa steg

behålla fart trots digitala workshops kun-
nat fungera som en katalysator för ett fler-
tal processer, och även visat att workshops 
av komplexare natur med samverkan som 
huvudmål faktiskt är görbart. 

Arbetet har skapat en viktig plattform för 
det fortsatta arbetet, inte minst med att 
skapa ett gemensamt ägarskap i staden för 
frågan om klimatneutralitet. Klimatarbetet 
går vidare på bred front och en hållbar ut-
veckling kräver ledarskap i de identifierade 
mellanrummen.



48



49

Avslutande ord
Klimatfrågan är komplex och dessutom är det bråttom att hitta lösningar 

som gör det möjligt att uppnå ett gott liv för alla – inom planetens gränser. 

Det uppnås bara med gemensamma krafter. Genom att representanter från 

hela staden (kvadrupel helix) och alla som bor och verkar i den, tillsammans 

identifierar både utmaningar och lösningar på dessa – blir det möjligt att 

skapa en gemensam fart framåt. Med tjänstedesign som metod för att 

komma framåt i de områden som är stora utmaningar för Lund, och många 

andra städer, har ett stort antal åtgärder kunnat identifieras och förverkligas, 

vilka leder närmare målet om klimatneutralitet. Den största utmaningen 

framöver är att hitta ledarskapet och ansvaret i mellanrummen, så att vi kan 

ta oss an mer systemiska lösningar med gemensam kraft.

Efter att ha arbetat med projektet Klimatneutrala Lund 2030 i två år är vi stolta 

och glada över de initiativ och resultat som uppnåtts. Vår rekommendation 

är att testa tjänstedesign som metod som en möjlighet att snabba på 

omställningen mot en mer klimatneutral stad.  

Vill du gå snabbt – gå ensam. 

Vill du gå långt – gå tillsammans. 
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Kom igång!
Är du sugen på att komma igång? Här är 
innovationsteamets bästa tips:

1. Titta på goda exempel som inspirerar 
och gör en behovsinventering så att ni 
börjar där det är meningsfullt och enkelt.

2. Fundera på vilken nivå ni vill angripa 
frågorna på, vad ni vill få ut styr ingången 
liksom vilka som är med i processen.

3. Etablera en metod för att hitta ägarskap.

4. Låt de som arbetar med frågorna 
träffas varandra med syfte att 
diskutera nya lösningar.

5. Investera tid. Allt kommer ta lite längre 
tid än ni tror, men det är värt det!

6. Anlita processproffs.

7. Sätt ett mål. Jobba fokuserat 
på en del åt gången. 

8. Fira segrarna – och misstagen 
som leder till lärdomar.



Tack till alla som deltagit och alla 
som arbetar vidare!
Arbetet fortsätter, här kan ni läsa mer och få tips:

www.lund.se/kl imatneutra la_lund

VAD DU KAN HITTA PÅ WEBBEN

• Design thinking

• Designsprintar

• Lightning Decision Jam

• Mirobräda

• Bra resurser och aktiviteter

• Slutseminarium

DENNA BOK HAR TAGITS FRAM

MED STÖD FRÅN: I SAMARBETE MED:

MINDQUAKE
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http://www.lund.se/klimatneutrala_lund


Cirkuläritet EnergiMobilitet

Vill du att utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle ska gå fortare?  
Det vill vi med. 

Den här bokens syfte är att inspirera andra till att tillsammans och på 

kortare tid nå sina mål. Vi presenterar idén om att använda sig av metoden 

tjänstedesign för att på ett effektivt sätt komma fram till konkreta lösningar 

på olika klimatutmaningar. 

Tjänstedesign är en metod som går att använda inom såväl offentliga som 

privata verksamheter – och i samarbetet dem emellan. Metoden innebär att 

man har ett beprövat ramverk att utgå ifrån och en rad olika verktyg till hands. 

Den här boken redogör för de viktigaste lärdomarna som kommit ur att arbeta 

med metoden under det två år långa projektet Klimatneutrala Lund 2030. 

www.lund.se/klimatneutrala_lund

http://www.lund.se/klimatneutrala_lund
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