
Slutrapport från en studie av  
Malmös satsning på 
lärande för hållbar utveckling
SWEDESD, Uppsala universitet 2014



ABSTRACT
Since 2008 the City of Malmö has implemented a special programme on Edu-
cation for Sustainable Development (ESD). The aim is to increase the capacity 
for ESD and to integrate it into the formal and informal learning settings in the 
city. This report includes a presentation of a study conducted on this program-
me. The study covers the period 2008 to 2012 with the purpose to describe the 
programme implementation and enable a structured learning process for key 
professionals in Malmö. The study was conducted within the frames of the 
EU-funded Global Awareness in Action (GAIA)-project. The report is based on 
desk studies of programme documents combined with workshops with key 
professionals in Malmö.

The main results of the study are five lessons learned intended to be of relevance 
for similar initiatives and one key recommendation to the city of Malmö. The 
lessons learned are: 1. Set open goals to enable collaboration and make use of 
professional competence; 2.  Shape a joint story to make meaning; 3. Combine 
different change strategies to achieve impact; 4. Use existing systems and rein-
force on-going work; 5. Experiment, draw out lessons and adjust accordingly.

The key recommendation to the city of Malmö is:

The city of Malmö should continue to develop its already strong capacity to 
open up development processes for iteration and co-creation between stake-
holders. At the same time the city needs to develop its capacity to close down 
development processes through evaluation, prioritisation and coordination.

This report is published in Swedish.
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1.SYFTE OCH DISPOSITION
I detta dokument presenteras slutrapporten från en studie av Malmö stads 
satsning på lärande för hållbar utveckling (LHU). Studien har genomförts inom 
ramen för projektet Global Awareness in Action (GAIA) av SWEDESD (Swedish 
International Centre of Education for Sustainable Development) vid Uppsala 
universitet. Författare är Martin Westin, programspecialist vid SWEDESD.

Studiens syfte är att översiktligt beskriva hur Malmö har arbetat inom LHU samt 
att möjliggöra en strukturerad lärprocess för nyckelpersoner i Malmö. Studien 
ska alltså ge både en bild av tidigare insatser inom området samt underlag för 
framtida insatser. Resultaten av studien ska användas av beslutsfattare inom 
Malmö stad och genomförare av LHU i staden. Därutöver är avsikten att resulta-
ten ska vara av intresse även för verksamma inom LHU utanför Malmö.

Studien inriktades mot insatser finansierade av Malmö stads centrala anslag 
för LHU under perioden 2008 till 2012. Datainsamlingen genomfördes framfö-
rallt genom analyser av Malmö stads dokumentation av LHU-insatser och en 
workshop med nyckelpersoner i Malmö stad som arrangerades den 21 november 
2013.  Utifrån analyser av material från dessa två källor presenterade författa-
ren en delrapport i april 2014, som sedan diskuterades med representanter från 
Malmö stad. 

Baserat på delrapporten och Malmö stads synpunkter på denna presenterar för-
fattaren i denna slutrapport en huvudrekommendation till Malmö stad och fem 
lärdomar från satsningen. Därigenom sammanfattas studiens resultat.

För att göra rapporten lättillgänglig redovisas sammanfattningen av resultaten 
redan i nästkommande avsnitt 2. I avsnitt 3 görs en genomgång av det interna-
tionella arbetet för lärande för hållbar utveckling. Därefter, i avsnitt 4, diskuteras 
studiens teoretiska utgångspunkter och metod och i det avslutande avsnitt 5 
redovisas analyserna av materialet från dokumentstudierna och workshopen.
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2. FEM LÄRDOMAR OCH EN HUVUDREKOMMENDATION
I detta avsnitt sammanfattas studiens resultat i form av fem lärdomar från sats-
ningen och en huvudrekommendation till Malmö stad inför det fortsatta arbetet 
med lärande för hållbar utveckling.

1. Sätt öppna mål för att möjliggöra samarbete och ta tillvara kompetens! 

Malmö stads satsning på LHU har styrts av öppna målsättningar om ökade 
kunskaper och metodutveckling. De öppna målsättningarna har möjliggjort bred 
samverkan mellan stadens olika förvaltningar, näringsliv, civilsamhälle och aka-
demi.  Tack vare målsättningarnas öppenhet har intressenter med delvis skilda 
inriktningar och egna mål kunnat se nyttan av att samverka. Öppenheten har 
även gett utrymme för tjänstemän inom stadsförvaltningen att gradvis konkreti-
sera målsättningarna i dialog med varandra och verksamma inom civilsamhälle, 
näringsliv och akademi. Därmed har ett friutrymme skapats där de professionel-
las kompetens och engagemang har kunnat tas tillvara vid genomförandet av 
satsningen. 

2. Formulera en gemensam berättelse som skapar mening!

Satsningen på LHU har kopplats till berättelsen om Malmös utveckling från en 
industristad till en kunskapsstad.  Den berättelsen har skapat mening, samhörig-
het och riktning för många aktörer i staden. Men ojämlikheten och segregatio-
nen i Malmö gör att grupper i staden inte känner sig engagerade och involverade 
i berättelsen om kunskapsstaden. Nu behövs en ny berättelse som kan engagera 
och omfatta hela staden.  

3. Kombinera olika förändringstrategier för att få genomslag!

Sannolikheten för att ett förändringsarbete ska bli framgångsrikt ökar om det 
grundas på ändamålsenliga förändringsstrategier. Inom Malmö stads satsning 
på LHU har följande förändringsstrategier tillämpats: att förbättra kompetens; 
att stärka nätverk; att förändra värderingar och att förändra system. I några 
av satsningens insatsområden kombineras samtliga strategier medan andra 
insatsområden endast omfattar några av strategierna. Mycket talar för att san-
nolikheten för kraftfullt och långsiktigt genomslag ökar om de fyra strategierna 
kombineras. 

4. Använd befintliga system och förstärk pågående arbete!

Malmö stad har valt att i stor utsträckning integrera satsningen på LHU i den 
befintliga verksamheten inom kommunen, högskolan och civilsamhället i sta-
den. Därigenom har långsiktig kompetens kunnat utvecklas som finns kvar även 
när de olika projekten inom satsningen har avslutats. Att på detta sätt integrera 
förändringsarbete i ordinarie verksamhet ökar möjligheten för varaktiga resultat. 
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5. Experimentera, dra ut lärdomar och anpassa därefter!

Malmö stad har valt att testa nya metoder och arbetssätt i liten skala, exempel-
vis inom de så kallade pilotstadsdelarna. Det ger ökade möjligheter att expe-
rimentera och lära från framgångar och misslyckanden. Det är då av stor vikt 
att information om hur experiment faller ut samlas in och tolkas systematiskt. 
Därigenom kan lärdomar dras och förändringar i framtida verksamhet göras. 

 

En huvudrekommendation

Ett förändringsarbete kan ses som en ständig pendelrörelse mellan att öppna 
upp och stänga igen. Att öppna upp handlar om att engagera och involvera en 
mångfald av intressenter. Att stänga igen handlar om att dra ut slutsatser av de 
samlade kunskaperna och använda de gemensamma resurserna genom priorite-
rade och koordinerade insatser. Citatet nedan beskriver kontrasterna mellan att 
öppna upp och stänga igen.

The efficacy paradox refers to the contradicting requirements of ope-
ning-up and closing-down in social problem-solving processes. On the one 

hand problem-oriented interactions need to be opened to take account of 
the interaction of diverse factors, values, interests. This is necessary in order 
to produce robust knowledge and strategies. On the other hand, selection 
of relevant factors, decisions about ambiguous evaluations and convergence 
of interests is necessary to take decisions and act. Strategies for opening 
up therefore need to be complemented with appropriate strategies to close 
down, i.e. reduce complexity and achieve stable strategies.  (Voss et al., 
2006)

Det är erkänt svårt att vara bra på de två delarna av ett förändringsarbete, att 
öppna upp och stänga igen. Malmö stads satsning har varit öppen och involverat 
många aktörer i sökande efter kunskap och nya metoder. Men utifrån den här 
studien ställer jag mig tveksam till om Malmö förmått stänga igen - utvärdera, 
prioritera och koordinera - i tillräcklig utsträckning. Min huvudrekommendation 
till Malmö stad är därför följande:

Malmö stad bör fortsätta utveckla sin redan starka förmåga att öppna upp för 
förändringsarbete genom sökande och inkluderande processer. Samtidigt bör 
system och kompetenser utvecklas som förstärker stadens förmåga att stänga 
igen - utvärdera, prioritera och koordinera - förändringsarbete.
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3. LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING  
INTERNATIONELLT 
I detta avsnitt ges en bakgrund ur internationellt perspektiv till Malmö stads 
satsning på lärande för hållbar utveckling. Malmös satsning kan ses som en del 
av det internationella samarbetet för hållbar utveckling. I detta perspektiv är 
Malmös satsning en viktig del av Sveriges bidrag till att ställa om världens ut-
bildningssystem för att möta vår generations stora utmaning: att skapa välfärd 
och rättvisa inom planetens gränser. 

DET INTERNATIONELLA ARBETET FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

Sedan 1960-talet har medvetenheten om behovet av att balansera utvecklingens 
sociala, ekonomiska och miljömässiga dimensioner vuxit. Internationella an-
strängningar görs sedan dess för att gemensamt finna lösningar på utvecklings-
frågorna. Vissa framsteg har gjorts, men många problem är oförändrade eller 
har förvärrats. 

Sedan mitten av 1980-talet har begreppet hållbar utveckling fått större och 
större betydelse för det internationella samarbetet inom FN. Den av FN tillsatta 
”Brundtlandkommissionen” definierade hållbar utveckling som en utveckling 
som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers 
möjligheter att tillfredsställa sina behov. I det svenska betänkandet ”Att lära för 
hållbar utveckling” skrivs följande: 

Begreppet [hållbar utveckling] tar sin utgångspunkt i en helhetssyn på 
människors och samhällens behov, förutsättningar och problem. Den 

bärande principen är att ekonomiska, sociala och miljömässiga förhål-
landen och processer är integrerade – de är varandras förutsättningar 
och stöd. Hållbar utveckling handlar om att värna givna resurser. Det 
hållbara samhället är ett samhälle som genomsyras av demokratiska 
värderingar. Medborgarna känner delaktighet och möjlighet att påverka 
samhällsutvecklingen och de har vilja och förmåga att ta ansvar för den. 
Samhället formas inom ramen för vad miljön och människors hälsa tål. 
Medborgarna har lika möjligheter oavsett kön, socioekonomisk och et-
nisk eller kulturell tillhörighet. Det handlar också om resurseffektivisering 
och om att långsiktigt förvalta och investera i mänskliga, sociala och 
fysiska resurser. (SOU 2004:104)

Sedan 1970-talet har en rad internationella möten hållits där lösningar på miljö- 
och utvecklingsfrågorna har diskuterats. En lång rad av milstolpar i det interna-
tionella arbetet kan nu urskiljas, till exempel: Stockholmskonferensen om den 
mänskliga miljön 1972, Brundtlandkommissionen om miljö och utveckling 1987, 
FN-konferensen i Rio de Janeiro om miljö och utveckling 1992, FN:s millenniede-
klaration och millennieutvecklingsmål 2000, Världstoppmötet i Johannesburg 
om hållbar utveckling 2002 och FN:s konferens om hållbar utveckling i Rio de 
Janeiro 2012. Det senaste steget i det internationella arbete för hållbar utveckling 
är det pågående arbetet med att formulera internationella hållbarhetsmål (Sus-
tainable Development Goals) som ska ersätta Milleniemålen efter år 2015. 
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DET INTERNATIONELLA ARBETET INOM LÄRANDE FÖR  
HÅLLBAR UTVECKLING 

Med start vid FN-konferensen i Rio de Janeiro 1992 har utbildnings- och läran-
defrågorna fått en allt större betydelse inom hållbarhetsarbetet. Vetskapen om 
att människors lärande är en central förutsättning för hållbar utveckling har 
vuxit fram. Det har framhållits dels vid de toppmöten och FN-konferenser som 
nämnts tidigare, dels vid utbildningsinriktade internationella möten och över-
läggningar. Miljöutbildning – som utgör en av rötterna till utbildning för hållbar 
utveckling – lyftes fram som angelägen redan vid Stockholmskonferensen om 
den mänskliga miljön 1972. Unesco och UNEP kallade 1977 till en konferens om 
miljöutbildning i Tbilisi. Ministrarna antog en deklaration och enades om re-
kommendationer. Dokumentet kom att spela en stor roll i det fortsatta arbetet. 
Utbildningsfrågorna var inte framträdande i Brundtlandkommissionens rapport, 
men i handlingsprogrammet från världstoppmötet i Rio de Janeiro var de i cen-
trum. Hela kapitel 36 i Agenda 21 ägnas åt dem. Där skriver man bland annat: 

Utbildning är avgörande för att främja hållbar utveckling och för-
bättra människors förmåga att lösa miljö- och utvecklingsproblem. 

[…] Både formell och icke-formell utbildning är nödvändig för att ändra 
människors attityder så att de kan bedöma och lösa de problem som hör 
samman med hållbar utveckling. Den är också av avgörande betydelse för 
att uppnå medvetande om betydelsen av miljö och etik, värderingar, atti-
tyder, färdigheter och beteenden som är förenliga med hållbar utveckling 
och för att allmänheten effektivt skall kunna delta i beslutsprocessen. För 
att vara effektiv bör utbildning om miljö och utveckling omfatta dyna-
miken i såväl den fysiska/biologiska, sociala och ekonomiska miljön som 
människans utveckling och ingå i samtliga ämnen och vetenskapsgrenar. 
(Agenda 21, 1993)

Året efter Rio-konferensen tillsatte Unesco en internationell kommission om 
framtidens utbildning. I sin slutrapport lyfter kommissionen fram hållbar ut-
veckling som en avgörande fråga. Rapporten understryker demokratisk delaktig-
het och sambandet mellan det arbete som sker lokalt och arbete på den inter-
nationella nivån. Kommissionen strukturerar sitt resonemang om lärande med 
hjälp av följande grundvalar: (1) lära för att veta, (2) lära för att göra, (3) lära för 
att vara och (4) lära för att leva tillsammans. 

Världstoppmötet i Johannesburg 2002 antog en omfattande genomförande-
plan. Enligt den ska perspektivet hållbar utveckling genomsyra både formell, 
icke-formell och informell utbildning och lärande på alla nivåer, från förskola till 
universitet. Utbildningen ska inkludera demokrati och bidra till att hindra sprid-
ning av smittsamma sjukdomar, som HIV/aids. I genomförandeplanen ingick 
en rekommendation till FN:s generalförsamling att proklamera ett årtionde för 
utbildning för hållbar utveckling 2005–2014. I linje med detta förslag av topp-
mötet förklarade FN:s generalförsamling i december 2002 perioden 2005–2014 
som ett årtionde för utbildning för hållbar utveckling. Unesco fick i uppgift att 
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leda arbetet och utarbeta rekommendationer till medlemsländernas regeringar. 
Dessa rekommendationer handlar om hur utbildning för hållbar utveckling ska 
kunna integreras i utbildningspolitiken och få genomslag på alla utbildningsni-
våer. Unesco angav i sin rapport till FN:s generalförsamling 2004 om genomför-
andet av FN-årtiondet för utbildning för hållbar utveckling sex kännetecken för 
utbildning för hållbar utveckling:

− Ämnesövergripande och holistisk: lärande för hållbar utveckling ska vara inte-
grerad i hela läroplanen och inte utgöra ett separat ämne.

− Värdegrundad: det är centralt att de underliggande värderingarna görs uttala-
de så att de kan granskas, debatteras, testas och tillämpas.

− Kritiskt tänkande och problemlösande: skapa tillförsikt när man tar itu med 
dilemman och utmaningar mot en hållbar utveckling.

− Metodpluralism: ord, konst, drama, erfarenhet – varierad pedagogik ska forma 
processerna.

− Deltagande beslutsfattande: de lärande deltar i beslut om hur de ska lära sig.

− Lokalt relevant: utbildningen tar upp såväl lokala som globala problem på det 
språk som de lärande själva använder.

Under november 2014 hålls en världskonferens i Nagoya i Japan med syfte att 
diskutera lärdomar från årtiondet för utbildning för hållbar utveckling och hur 
det internationella arbetet ska fortsätta. I enlighet med tidigare beslut kommer 
årtiondet efterföljas av ett ramverksprogram där det internationella arbetet ska 
fortsätta. För att förbereda Sveriges deltagande i Nagoya organiserar Svenska 
Unescorådet, SWEDESD, WWF Sverige och Den Globala Skolan en serie möten 
under 2014 med start i Uppsala den 3 juni.

VAD HAR ÅSTADKOMMITS INTERNATIONELLT INOM LÄRANDE  
FÖR HÅLLBAR UTVECKLING?

FN:s årtionde har som mål att ”reorient education towards sustainability”. 
Unescos uppföljningar och utvärderingar av arbetet inom årtiondet syftar till 
att beskriva i vilken utsträckning målet nås och dra ut lärdomar för att förbättra 
arbetet. Unescos senaste utvärdering från 2012  visar att LHU har blivit ett pa-
raplybegrepp för många olika typer av utbildningar över hela världen med fokus 
på hållbarhet. LHU fungerar mer och mer som en katalysator för innovationer 
när det gäller utbildningars form och metoder. Det framgår även att LHU har 
medverkat till sektorsövergripande samarbeten mellan offentlig och privat sek-
tor, civil samhälle och akademi. Unesco menar även att när hållbarhetsinnehåll 
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införs i läroplaner så förnyas de pedagogiska metoderna. Slutsatsen är att LHU 
har en starkare position inom FN-familjen jämfört med situationen vid årtion-
dets början (Unesco, 2012).

I de studier som Unesco genomfört har nio olika former av LHU identifierats. 
Några av dessa bedömer Unesco vara konventionella, till exempel överförings-
lärande och disciplinärt lärande, medan andra är mer innovativa, såsom socialt 
lärande och lärande baserat på systemtänkande. De nio formerna av utbildning 
beskrivs kortfattat nedan med sina engelska beteckningar.

• Discovery learning: de lärande förs in i en rik kontext där de möter spän-
nande upplevelser: de blir nyfikna och börjar skapa mening av erfarenheter 
från sina egna upptäckter. 

• Transmissive learning: genom didaktiska metoder (till exempel presentatio-
ner, lektioner, berättelser) och stödmaterial (till exempel läroböcker, visuella 
hjälpmedel) förs kunskap över från läraren till de lärande. 

• Participatory/collaborative learning: dessa båda former betonar samar-
bete och aktivt deltagande i lärandeprocesser, ofta med fokus på en gemen-
sam uppgift. 

• Problem-based learning: fokus på att lösa riktiga problem i verkligheten för 
att bättre förstå ett visst område och genomföra förändringar. Problem kan 
identifieras av de lärande eller bestämmas på förhand av läraren. 

• Disciplinary learning: frågor inom en disciplin (till exempel geografi eller 
biologi) utgör utgångspunkt för att bättre förstå underliggande principer 
och utöka kunskaper inom en viss disciplin. 

• Interdisciplinary learning: problem eller frågeställningar utgör utgångs-
punkt för lärande. Dessa utforskas från olika disciplinära perspektiv för att 
nå en integrerad förståelse av lösningar eller förbättringar. 

• Multi-stakeholder social learning: genom att föra samman människor 
med olika bakgrund, värderingar, perspektiv, kunskaper och erfarenheter 
sätts en lärandeprocess igång. Det handlar då om en kreativ resa mot att 
tackla problem som inte har några på förhand givna lösningar. 

• Critical thinking-based learning: människors och organisationers anta-
ganden och värderingar tydliggörs och utmanas. Därigenom uppmuntras 
reflektion, debatt och nytänkande 

• Systems thinking-based learning: kopplingar och relationer identifieras och 
undersöks för att förstå hela system. Detta ger insikt i att system är mer än 
summan av sina delar och i att en förändring i en del av ett system påverkar 
hela systemet.
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Unesco menar att LHU aldrig kan bestå av endast en form av lärande - olika for-
mer måste blandas. Blandningen behöver utformas så att den passar gruppen 
som ska lära sig, kontexten som lärandet sker i och de tillgängliga resurserna.

SVERIGES OCH MALMÖS BIDRAG TILL DET INTERNATIONELLA ARBETET

Sverige har under de senaste decennierna intagit en ledande roll i det interna-
tionella arbetet för lärande för hållbar utveckling. Bland annat var det Sverige, 
tillsammans med Japan och Tyskland, som var drivande bakom införandet av 
årtiondet för utbildning för hållbar utveckling. Dessutom tog dåvarande stats-
ministern Göran Perssons vid världstoppmötet i Johannesburg 2002 initiativ 
till ett internationellt rådslag om lärande för hållbar utveckling som sedan 
genomfördes 2004 i Göteborg. Där medverkade 350 deltagare från 75 länder i 
fem världsdelar. Detta stora möte har därefter följts upp av ett flertal interna-
tionella möten arrangerade av Sverige. Malmös satsning på LHU kan ses som en 
del av det svenska bidraget till det internationella arbete som beskrivits i det här 
avsnittet. 
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4. TEORI OCH METOD
I detta avsnitt beskrivs de teorier och de metoder som ligger till grund för stu-
dien av Malmös satsning på lärande för hållbar utveckling. 

REFLEXIV STYRNING OCH FÖRÄNDRINGSSTRATEGIER

Under de senaste årtiondena har det skett ett skifte i teorier om politisk styrning. 
I breda drag innebär skiftet att ökad vikt läggs vid att förstå hur horisontella 
relationer mellan olika intressenter formar styrprocesser. Detta innebär att re-
geringens vertikala påverkan (jämför engelskans ”top-down”) genom styrmedel 
såsom ekonomiska incitament, lagstiftning och information ges mindre förkla-
ringsvärde än tidigare. På engelska beskrivs detta som ett skifte från governme-
nt till governance. Detta skifte riktar intresset mot att förstå politisk styrning 
som en komplicerad process där olika intressen förhandlar, bildar kunskap och 
genomför insatser (Steyaert & Jiggins, 2007; Voss et al., 2006). 

Det moderna samhällets problem kan sägas vara självförvållade i bemärkelsen 
att historiska beslut och vägval skapar problem idag. Ett paradexempel på detta 
är dåtidens industrialisering som i nutiden skapar miljöproblem. Detta har lett 
forskare till att lyfta fram begreppet reflexivitet för att beteckna det moderna 
samhället dynamik: åtgärder vidtas för att hantera problem som skapats av 
tidigare åtgärder och de nya åtgärderna skapar sedan nya problem som behöver 
åtgärdas (Beck, 1994). När det gäller beslutfattande, policyutveckling och im-
plementering menar därför forskare att reflexiv styrning behövs för att hantera 
hållbarhetsutmaningarna (jämför engelskans ”reflexive governance”). Reflexivi-
tet är av betydelse för två delar av styrprocessen: vid samskapande av kunskap 
mellan intressenter och vid användning av kunskap i beslutssituationer. I den här 
studien omfattar reflexiv styrning fyra dimensioner i) kunskapsproduktion över 
discipliner och sektorsgränser; ii) brett deltagande i mål- och strategiformule-
ring; iii) experimentella insatser samt iv) formativ utvärdering (jämför Voss et al., 
2006). 

Jag har vidare valt att göra en anpassning av Ken Wilbers integrerade ramverk 
(jämför engelskans ”integral approach”) i den här studien. Det har jag gjort för 
att kunna förstå vilka förändringsstrategier som tillämpats i Malmö och hur 
dessa samspelat i satsningen. Ken Wilber har genom studier av olika vetenskap-
liga, kulturella och spirituella traditioner försökt skapa en integrerad förståelse 
av världen (Wilber, 2001). I den här studien har jag anpassat ett av Wilbers verk-
tyg: en fyrfältsfigur över förändringsstrategier.
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Intern Extern

Individ 1. Kompetens 

Strategi i ett nötskal: Det 
handlar om att förbättra 
människors förmåga och 
förståelse.

2. Nätverk

Strategi i ett nötskal: Det handlar 
om att skapa bättre mellanmänsk-
liga möten.

Grupp 3. Värderingar 

Strategi i ett nötskal: Det 
handlar om att utveckla 
kollektiva värderingar kring 
rättvisa och jämlikhet.

4. System

Strategi i ett nötskal: Det handlar 
om att förbättra styrning, proces-
ser och beslutsfattande. 

Figur 1. Förändringsstrategier 

Fyrfältaren visar olika förändringsstrategier uppdelat på kategorierna individ, 
grupp samt intern och extern. Inom strategi 1 ligger fokus på att stärka männ-
iskors kompetens så att de utvecklar den förståelse och de förmågar som krävs 
för hållbara handlingar. Metoder som kan tillämpas är till exempel utbildningar, 
personlig reflektion, och mentorskap. Strategi 2 handlar om att stärka banden 
mellan människor och därigenom skapa förutsättningar för förändring. Metoder 
som kan användas är till exempel att skapa mötesplatser och konflikthantering. 
Strategi 3 fokuserar på att förändra kollektiva värderingar. Metoder som kan an-
vändas är till exempel värderingsövningar och visionsarbete. Strategi 4 handlar 
om systemförändring, om att förändra strukturer och processer. Metoder som 
kan användas är till exempel opinionsbildning samt innovations- och institu-
tionsutveckling. Studier har visat att förändringsarbete har bättre förutsättning-
ar att lyckas om samtliga fyra förändringsstrategier kombineras.      

MINNESARBETE OCH DOKUMENTSTUDIER

Mot bakgrund av studiens syfte har jag låtit narrativa forskningstraditioner 
influera de metoder jag använt. Narrativa forskningstraditioner har flera fördelar 
när det gäller att förstå komplexa förändringsprocesser. De erbjuder möjligheter 
att i) skapa en rik beskrivning av process och resultat utifrån olika perspektiv; ii) 
skapa förutsättningar för lärande bland genomförare och intressenter och iii) 
beskriva oväntade resultat (Wilder & Walpole, 2008; Gearty, 2009). 

Bland de narrativa metoderna har jag valt att använda mig av minnesarbete för 
att skapa möjligheter för nyckelpersoner i satsningen att dela sina erfarenheter 
(Esseveld 1999; Dominicé, 2000). Minnesarbete är en metod för att utforska en 
social konstruktionsprocess som den återspeglas i minnet hos enskilda personer 
(Esseveld, 1999:109). Därmed försöker forskare genom minnesarbete förstå hur 
relationer, handlingar och företeelser på olika sätt skapas och får sin innebörd i 
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en viss kontext. Esseveld menar att minnesarbete synliggör de sociala relationer-
na som skapar erfarenheter (Esseveld, 1999:111). 

Min tillämpning av minnesarbete genomfördes före, under och efter en 
workshop i Malmö den 14 november 2013.  Workshopen samlade två grup-
per av beslutsfattare i Malmö: en grupp som varit djupt involverade i Malmös 
LHU-arbete (grupp 1)  och en grupp som deltagit i begränsad omfattning men 
på olika sätt har intresse och möjlighet att föra lärdomarna vidare (grupp 2). 
Workshopen organiserade jag så att grupp 1 inledningsvis engagerades i minnes-
arbete kring sina erfarenheter av satsningen på LHU. Därefter, under worksho-
pens andra hälft, fördes en dialog med grupp 2. Efter workshopen har jag 
analyserat de berättelser som nyckelpersonerna skrev före workshopen samt det 
samtal som fördes inom grupp 1 och med grupp 2 under workshopen. Resultatet 
av analysen presenteras i avsnitt 5. 

Utöver minnesarbetet har jag analyserat kommunala styrdokument och publi-
kationer som beskriver Malmös satsning. Dokumenten har jag analyserat med 
hjälp av de teorier om reflexiv styrning och förändringsstrategier som presente-
rats tidigare. Jag har gått igenom dokumentation och kopplat materialet till de 
ovan nämnda teoribildningarna för att problematisera och sätta Malmös arbete 
i relation till tidigare forskning. 
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5. ANALYS AV MALMÖ STADS SATSNING PÅ LHU
I detta avsnitt analyseras Malmös satsning på LHU genom dokumentstudier  
och minnesarbete. 

STYRNING OCH GENOMFÖRANDE VARFÖR VILL MALMÖ SATSA PÅ LHU?

I den dokumentation jag gått igenom använder Malmös beslutsfattare både 
argument som grundar sig i egenintresse och allmänintresse. I tabellen nedan 
ges exempel från stadsförvaltningens styrdokument. 

Argumentationsgrund Exempel

Allmänintresse ”Genom projektet vill vi öka förståelsen för att vi ge-
nom att tänka globalt och agera lokalt kan påverka 
den globala utvecklingen”

”Hållbar utveckling handlar om att vi som lever nu 
ska undvika att skjuta över problemen på nästa 
generation, eller hantera svårigheter på sätt som 
skapar andra problem längre fram”

Egenintresse ”Malmö har goda möjligheter att bli en interna-
tionellt ledande kunskaps- och utvecklingsstad för 
hållbar utveckling. Pedagogiska insatser kopplade till 
de åtgärder för hållbar utveckling som görs i staden 
är en väsentlig del av en sådan ambition”

Figur 2. Argumentationsgrunder

En typ av argument utgår från att det är för allmänintressets skull som Malmö 
ska satsa på LHU. Här lyfts Malmö stads ansvar för att medverka till globalt 
hållbar utveckling och för kommande generationers livskvalitet. En annan typ 
av argument utgår från att det ligger i stadens egenintresse att satsa på LHU. 
Dessa argument knyter an till så kallad ”city branding” – städers varumärkesar-
bete i strävan efter ökad konkurrenskraft för att attrahera flöden av kapital och 
människor. Denna argumentation knyter an till den större berättelsen om ett 
Malmö som har gått från en gammaldags industristad till en ung och kreativ 
kunskapsstad. 

ANALYS

I samtalet om hållbar utveckling kan olika positioner urskiljas. En distinktion kan 
göras mellan systemförändrare och systembevarare. Systemförändrare menar 
att de grundläggande principerna i samhällssystemen orsakar ohållbarhet. De 
som intar denna position lyfter fram behovet av att ändra grundläggande driv-
krafter och normer i våra sociala och ekonomiska system. Särskilt viktigt är det 
att egenintresset lämnar utrymme för allmännyttan (Crompton, 2010; Swilling 
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& Annecke, 2012). Systembevararna å andra sidan menar att de grundläggande 
drivkrafterna och normerna i nuvarande samhällssystem är förenliga med en 
hållbar utveckling. Systemen behöver reformeras genom till exempel tekniska 
innovationer och investeringar i grön teknik, men egennytta som grundläggan-
de drivkraft är möjlig att förena med en hållbar utveckling. 

En kritisk läsning av Malmös beslutsfattares motivering för LHU ger vid han-
den att de omfattar båda positionerna: systemförändrare och systembevarare. 
Logiskt sett är det svårt att förena de två positionerna. Om de går att pragma-
tisk förena i konkret verksamhet är en öppen fråga. Det kan finnas vinna-vinna 
situationer där egennytta och allmänintresse inte kommer i konflikt.  Men 
målkonflikter kan uppstå vid prioriteringar mellan olika insatser och även när 
insatsers innehåll ska bestämmas. Konkret, avseende insatser inom LHU, kan 
det till exempel handla om val mellan att främja utbildning för teknikutveckling 
eller utbildning för samhällsförändring eller, inom en utbildning, om ett utbild-
ningsblock ska handla om maktanalys eller energieffektivitet.

VILKA ÄR MÅLEN OCH HUR SKA SATSNINGEN GENOMFÖRAS?

Under perioden 2008 till 2010 tog miljöförvaltningen fram särskilda verksam-
hetsplaner för satsningen med specifika mål. Satsningen 2010 till 2014 inte-
grerades i ordinarie verksamhetsplaner utifrån de övergripande målen. I verk-
samhetsplanerna för 2008 till 2010 anges att ”syftet med arbetet är att höja 
kunskapen om hållbar utveckling i Malmö” samt ”att uppmuntra nya metoder 
för kunskapsförmedling om hållbar utveckling”. Vidare anges att:

Målet är att Malmö år 2014 ska kunna uppvisa konkreta resultat i form av ökad 
medvetenhet och välgrundad kunskap om hållbar utveckling i samtliga verk-
samheter. Arbetet med lärande för hållbar utveckling ska 2014 vara integrerat 
i alla berörda verksamheter på ett sätt som gör att projektarbetet kan övergå i 
ordinarie verksamhet.

När beslutsfattarna beskriver hur satsningen ska genomföras lyfter de i verk-
samhetsplanerna fram att samarbete mellan olika aktörer är viktigt:

Ett koordinerat arbete med lärande för hållbar utveckling som möjliggör för alla 
aktörer i Malmö att arbeta med frågorna i samförstånd och på ett strukturerat 
sätt […]

Stor vikt läggs vid att skapa mötesplatser där olika organisationer kan samver-
ka:

I Malmö arbetar vi med flera plattformar för lärande för hållbar utveckling och 
strävar efter att vara ett forum för samlade kunskaper och erfarenheter från 
olika håll.

ANALYS

Det är värt att notera att målsättningarna spänner över alla former av lärande, 
inom och utanför det formella utbildningssystemet. Målsättningarnas bredd 
kan ses som en fördel eftersom den öppnar för satsningar inom alla områden 
som ger förutsättningar för kunskapsutveckling. Samtidigt finns det risk för att 
satsningen smetas ut för tunt och att resultaten därför blir sämre än vid en mer 
fokuserad satsning. 
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I målen anges att satsningen har pilotkaraktär, avsikten är att integrera projek-
tets resultat inom ordinarie verksamhet 2014. Detta synsätt ger möjligheter att 
använda resurser effektivt eftersom satsningen är ämnad att ta tillvara befintlig 
verksamhet och knyta an till de ordinarie systemen för formellt och informellt 
lärande i Malmö. Möjligheterna för att satsningen kan bli hållbar över tid ökar 
också genom att den från början organiseras så att den kan övergå i ordinarie 
verksamhet. 

I mina ögon är språkbruket i syfte och målbeskrivning från de första planerna 
för satsningen under perioden 2008 till 2010 problematiskt. Det antyder en 
kunskapssyn som avviker från forskning och beprövad erfarenhet inom LHU. 
Ordet ”kunskapsförmedling” antyder att någon, en lärare till exempel, ska föra 
över den kunskap hen har till någon annan. Detta synsätt rimmar illa med idén 
om att individer själva skapar kunskap genom kognitiva och sociala processer. 
Det senare synsättet är dominerande inom de pedagogiska traditioner som LHU 
bygger på (Almers, 2009). 

Det är även problematiskt att målsättningen stannar vid ”ökad medvetenhet 
och välgrundad kunskap om hållbar utveckling” eftersom handlingskompetens 
är en viktig dimension av LHU. Det räcker inte med att människor har kunskaper 
om hållbar utveckling, dessa behöver även omsättas i hållbara handlingar. Stu-
dier har visat att människor som har goda teoretiska kunskaper om hållbarhet 
inte nödvändigtvis omsätter dessa i hållbara handlingar (Kollmuss och Agy-
eman, 2002). Mycket tyder istället på att handlingsinriktad pedagogik där kun-
skapsutveckling baseras på konkreta handlingar är effektivare. Nyckelpersonerna 
i Malmös satsning utryckte under den workshop som organiserats inom studien 
ett synsätt på LHU som stämmer bättre överens med ömsesidigt lärande och 
handlingsinriktad pedagogik. Språkbruket här även ändrats i de senaste styrdo-
kumenten för satsningen. Detta sammantaget signalerar att ett mer aktivt och 
handlingsinriktat synsätt på pedagogik numer styr Malmös arbete.

Formuleringarna i syftesbeskrivningen i de första årens styrdokument är öppna 
och generella, till exempel: ”höja kunskapen om hållbar utveckling i Malmö”. 
Detta kan både vara en styrka och en brist. Öppenhet lämnar gott om utrym-
me för utförarna att bestämma inriktning och upplägg utifrån sina kunskaper. 
Samtidigt kan öppenhet skapa problem med styrning, uppföljning och utvär-
dering. Riktningsangivelsen är otydlig och det är svårt att avläsa om syfte och 
målsättning har förverkligats eftersom det inte finns uppgifter om kunskaps-
nivån när satsningen inleddes 2008. Här blir det en fråga om att hitta balansen 
mellan öppenhet och konkretion. Min bedömning är att satsningen hade vunnit 
på en högre konkretionsgrad i syfte och mål. Argumentet för det är framförallt 
att öppenheten (eller luddigheten om man så vill) skapar problem när det gäller 
formativ utvärdering. Hur ska genomförarna låta lärdomar från insatser förstär-
ka kommande insatser om de önskvärda resultat inte har konkretiserats?

I avsnitt tre presenterades fyra dimensioner av reflexiv styrning: i) kunskaps-
produktion över discipliner och sektorsgränser; ii) brett deltagande i mål- och 
strategiformulering; iii) experimentella insatser samt iv) formativ utvärdering. 
Min sammantagna bedömning är att styrningen av Malmös satsning fokuserat 
på de tre första dimensionerna medan det är oklart om strategier för formativ 
utvärdering har säkerställts. De dokument jag tagit del av tyder på att det finns 
ett utrymme för förbättring i den dimensionen.
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GENOMFÖRANDET AV SATSNINGEN

Malmö stads satsning har fokuserats på fyra huvudområden: pilotstadsdelar 
som tilldelats extra medel för LHU; Malmös museer som erhållit medel för att 
vara en lokal resurs för LHU; samverkansplattformar för aktörer som främjar in-
ternationalisering (Globala Malmö) samt förstärkningar av verksamheten inom 
stadens förskolor och skolor.

BUDGETFÖRDELNING

Sedan 2008 har Malmös kommunstyrelse avsatt ett särskilt anslag för LHU, 
som Miljöförvaltningen har fått i uppdrag att koordinera. I tabellen nedan 
redovisas satsningens olika insatsområden, med tillhörande budget över de fem 
studerade åren. Observera att de beteckningar som använts i tabellen härstam-
mar från verksamhetsplanerna och inte nödvändigtvis speglar hur satsningen 
har organiserats och kommunicerats.

Insats Budget 
2008 

2009 2010 2011 2012 Total  
budget

Forskningscirklar 1,2 Mkr[1] 0,6 Mkr 1,8 Mkr

Fortbildning[2] 0,7 Mkr 0,7 Mkr

Globala Malmö 0,4 Mkr[3] 0,4 Mkr

Gröna skolgårdar 1,0 Mkr 0,5 Mkr 0,5 Mkr 2,0 Mkr

Gymnasiesamarbete 0,1 Mkr 0,1 Mkr 0,15 Mkr 0,15 Mkr 0,5 Mkr

Klimat-X 0,6 Mkr 0,6 Mkr 0,6 Mkr 0,6 Mkr 0,6 Mkr 3,0 Mkr

Konferens LHU 0,3 Mkr 0,3 Mkr

Leva på en planet 0,7 Mkr 0,7 Mkr 0,7 Mkr 2,1 Mkr

Malmö museum 0,35 
Mkr[4]

1,4 Mkr[5] 1,75 Mkr

Mat och lärande 0,65 Mkr 0,2 Mkr 0,85 Mkr

Modellskola 0,2 Mkr 0,2 Mkr

Natur-, miljö- och 
kulturpedagogik

0,15 Mkr 0,15 Mkr

Pilotstadsdelar 0,5 Mkr 1,6 Mkr 0,7 Mkr 2,8 Mkr

RCE-Skåne 0,5 Mkr 0,6 Mkr 0,5 Mkr 0,5 Mkr 0,5 Mkr 2,6 Mkr

Utepedagogik 0,7 Mkr 0,6 Mkr 0,6 Mkr[6] 1,9 Mkr

Webbresurs 0,3 Mkr 0,3 Mkr[7] 1,6 Mkr

Vetenskapsfestival 0,35 Mkr 0,35

Öresundsklassrum-
met

0,25 Mkr 0,6 Mkr 0,5 Mkr 1,35 Mkr

Totalt 24,35 Mkr

Figur 3. Satsningens budget 2008 till 2012
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[1] I 2008 årsbudget benämns budgetposten ”FOU samarbete med Malmö högskola”.

[2] Under 2008 var fortbildning av pedagoger en särskild budgetpost medan fortbildning för kommande år 
inkluderas i övriga budgetposter.

[3] I 2012 årsbudget anges 0,5 Mkr för RCE-Skåne under Globala Malmö, men jag väljer att redovisa dessa 
under RCE-Skåne för att möjliggöra jämförelser.

[4] Benämns i 2011 årsbudget ”Museistaden”

[5] I 2012 årsbudget inkluderas Klimat X i Malmö museers budget, jag har ändå valt att redovisa Klimat X 
separat för att möjliggöra jämförelser.

[6] Benämns i 2010 årsbudget ”Det utvidgade klassrummet”.

[7] Benämns i 2009 årsbudget ”Plattform för samordning”.

ANALYS

I tabellen framgår att satsningen omfattat 18 insatser om totalt 23 850 000 kr 
under perioden 2008 till 2012.  Fördelningen av medel är att 9 insatser ligger i 
det övre spannet 1,5 till 3 miljoner kr (markerade i grått i tabellen); 3 insatser i 
det mellersta spannet mellan 0,7 till 1,4 miljoner kr (markerade i brunt i tabel-
len) och 6 i det nedre spannet mellan 0,15 till 0,5 miljoner kr (markerade i rött). 
Det är intressant att fråga sig om 18 insatser på knappt 24 miljoner är en rimlig 
avvägning för att få genomslag för satsningen. Min bedömning är att 18 insatser 
är väl mycket, troligen hade färre och större insatser varit att föredra, men det 
ligger utanför den här studiens ram att göra en ordentlig utvärdering av detta. 

En annan intressant fråga är hur väl inriktningen mot att förstärka ordinarie 
verksamheter har slagit igenom i budgeten. En analys av tabellen ger vid handen 
att inriktningen verkar ha haft stor genomslag i fördelning av budgeten. Endast 
två större satsningar, ”Globala Malmö” och ”Leva på en planet”, tycks vara ny-
startade utanför ordinarie verksamhet. 

Vidare kan noteras att fjorton av insatserna är inriktade mot formellt lärande 
medan sex är inriktade mot informellt lärande.  En övervikt av insatser mot for-
mellt lärande alltså, men intentionerna om att stödja LHU inom båda områdena 
tycks ha avspeglats i budgeten.

FÖRÄNDRINGSSTRATEGIER

I avsnitt 4 presenterades fyra förändringsstrategier: Förbättra kompetens; Stärka 
nätverk; Förändra värderingar och Förändra system. Med avsikt att undersöka 
hur de olika strategierna har använts av Malmö har jag gått igenom satsningens 
olika insatsområden. Genomgången visar att strategierna Förbättra kompetens, 
Stärka nätverk och Förändra värderingar har kominerats i de flesta insatsområ-
dena. Det är däremot mer ovanligt att strategin Förändra system har använts. 
Enligt min bedömning är det Gröna skolgårdar, Modellskola, Pilotstadsdelar och 
RCE-Skåne som kraftfullast har satsat på att åstadkomma systemförändringar. 

Att det är systemförändring som är den minst tillämpade förändringsstrategin 
är inte förvånande eftersom det troligen är den svåraste och långsammaste. 
Men jag ser det ändå som problematiskt att strategin inte tillämpats mer under 
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satsningen. Detta eftersom att forskning och beprövad erfarenhet visar att sys-
temförändringar behövs om individuell förändring ska få ordentligt genomslag 
(Darnton, 2008). Det finns även skäl att tro att sannolikheten för att satsningen 
blir långsiktigt hållbar är större om avsevärd kraft läggs på systemförändringar. 

I avsnitt 4 framkom att forskning visar att det är effektivast att kombinera samt-
liga fyra strategier. Min genomgång visar att de fyra strategierna kombinerats på 
ett tydligt sätt i tre av insatsområdena: Modellskola, Pilotstadsdelar och inom 
RCE-Skåne. Därför är min bedömning att det hade varit önskvärt att samtliga 
strategier hade kombinerats i flera av insatsområdena. 

NYCKELPERSONERNAS BERÄTTELSER

Under workshopen 2013 delade satsningens nyckelpersoner med sig av sina be-
rättelser om arbetet. I det här avsnittet analyseras berättelser avseende likheter, 
skillnader och tystnader (vad som saknas). 

Det finns likheter mellan de olika berättelserna avseende den övergripande 
berättelsen om Malmös resa från industristad till kunskapsstad. Citatet nedan 
illustrerar den gemensamma berättelsen.

Det var en gång en liten stad, långt, långt uppe i norr.  Staden av 
ganska nöjd med sitt liv och sin stolta tradition som arbetarstad 

– avadådå liksom – ända tills en iskall nordan drog in och lamslog livet 
som det levdes då. Den ekonomiska snålvinden kylde ner både arbets-
marknad och framtidshopp. Konkursen hotade. Men staden bjöd mot-
stånd. Här ska inte ges upp - vi återuppfinner helt enkelt oss själva, blir 
industristaden som blev en kunskapsstad, väljer hållbar utveckling som 
vår Betlehemsstjärna. Med ett visst mått av desperation, rätt mycket 
kaxighet och rejält med beslutskraft visade vi att det visst går att vända 
Titanic.  På köpet blev vi bra på att agera snabbt, på att ta plats och på 
att bygga. Malmö blev en small size dog with a big dog attitude.

Likaså är det tydligt att nyckelpersonerna är överens om att satsningen har varit 
öppen, samarbetsinriktad och av pilotkaraktär.

Satsningen har framförallt fungerat som en pilotmodell för flera pro-
jekt. Ett exempel är Gröna skolgårdar, som lyckats att nå ut inom 

förvaltningarna men även externt genom media. Globalen och platt-
formen för globala frågor, Globala Malmö, är också ett exempel hur 
relativt lite resurser har använts till att samla globala frågor under ett 
och samma paraply och nå ut med globalt fokus. Satsningen på LHU 
har varit värdefull för att testa mindre projekt innan de skalas upp.

Resultaten som lyfts fram i berättelsen handlar om stärkta nätverk, förändrade 
arbetssätt, nya metoder och nya plattformar för samarbete. 



| 21Slutrapport från en studie av  
Malmö stads satsning på lärande för hållbar utveckling (LHU)   

Att utbildning och skolsamarbeten numera ses som en viktig del 
av Öresundskommitténs arbete för att skapa vardagsintegration 

i Öresundsregionen. Att lärare och andra pedagoger fått kunskap om 
samt testar nya metoder för lärande och på så vis får ökade möjligheter 
att utveckla sitt arbete. Att vi fått fram metoder för barns inflytande 
i stadsplanering och startat en diskussion i Malmö om hur det kan bli 
långsiktigt.

Gruppen är också överens om att satsningen har medverkat till en förändrad bild 
av Malmö.

Att positivt stärka Malmös bild både inåt och utåt är en viktig 
uppgift och LHU har genom Globala Malmö påbörjat en sådan 

process.

Det är svårare för nyckelpersoner att säga vilka som är de viktigaste resultaten 
för Malmöborna.

Frågan går kanske inte att besvara ännu, effekterna av det vi gör nu 
syns kanske inte förrän om 10-15 år och det kanske är något helt 

annat än vi tror. 

Bland viktiga resultat nämns att Malmöbornas inflytande har ökat.

Den viktigaste […] är inflytandefrågor: Malmöbor ser att de kan ha 
inflytande över gröna skolgårdar, utställningar, stadsodling.

Nyckelpersonerna delar även en känsla av att de har åstadkommit en del, men 
att mycket återstår att göra.

Nu är vi i det som kallas kunskapsstaden, men vad betyder egent-
ligen det? Nu är vi mitt i den segregerade staden där 175 natio-

naliteter samsas och där det ibland skaver, mitt i en ung, global och 
modern stad. Nu ses vi som ett internationellt föredöme inom hållbar 
utveckling, men vet själva hur förtvivlat mycket det är kvar att göra och 
tycker själva att vi mest skrapat på ytan. Vi har byggt, planerat, samar-
betat och skapat några rätt unika lösningar som vi kan vara stolta över, 
men hur når vi nästa nivå?
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En skillnad mellan berättelserna är perspektivförskjutning beroende på om be-
rättaren är politiker, chef, kommunikatör eller utbildare. 

En skillnad mellan min berättelse är att jag pratar mycket om förank-
ring och integrering medan ni andra tar upp konkreta exempel på 

projekt som faktiskt har gjorts. Vilken i många fall har gått från pilot till 
mainstream. Skillnad att vi jobbar på olika nivåer. Politiker som möjlig-
gör och tjänstemän på övergripande nivå och genomförandenivå.

När det gäller vad som saknas i berättelserna så lyfter nyckelpersonerna själv 
fram avsaknaden av effektutvärderingar.

 

Vad har kommit ut av de 30 miljonerna? Skulle man kanske göra en 
utvärdering av om det är välinvesterade pengar? Det saknas. Då 

måste man först veta vad de här miljonerna har genererat. Kurserna 
som ges inom LHU har kostat mycket mer än en ordinarie kurs. Men 
det har också inneburit en annan kvalitet än vad vi mångt och mycket 
sysslar med. Flera projekt har också generat ytterligare medel. Externa 
medel från EU.

ANALYS

Nyckelpersonerna delar en stark känsla för den gemensamma berättelsen om 
Malmös mödosamma strävan att gå ifrån att vara en krisdrabbad industristad 
till en ung, växande och dynamisk kunskapsstad. Detta ger mening, samhörighet 
och energi till satsningen. Samtidigt utrycker de även att det finns en känsla av 
att nya berättelser behövs för att brygga över ojämlikhet och segregation och 
involvera nya grupper i kommande satsningar.

Att en av nyckelpersonerna saknar effektutvärderingar av satsningen ligger i 
linje med min tidigare slutsats om att Malmö är bra på att öppna upp föränd-
ringsarbete, men behöver bli bättre på att stänga igen – utvärdera, prioritera och 
koordinera. 
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BILAGA 1. PROGRAM FÖR WORKSHOP  
21 NOVEMBER 2013
Samtal om lärande för hållbar utveckling, Katrinetorp 21 november

Deltagare: 

Mia Josefsson , Politisk sekreterare

Kerstin Sonesson, Lärarutbildare

Birgitta Petrén, Museichef

Per-Arne Nilsson, Avdelningschef Malmö stad

Monika Månsson, Projektledare Malmö stad

Anders Rubin (s), kommunalråd, Skola

Lari Pitkä Kangas (mp), kommunalråd, Konsument, stadsekologi och utveckling

Hanna Thomé (v), kommunalråd, Jämställdhet, kultur och fritid

Nils Ekelund, Malmö Högskola

Bengt Persson, Sveriges Lantbruksuniversitet

Birgitta Petrén, Malmö museer

Karin Wallin, miljöförvaltningen

Agenda

09:00-09:30  (1) Inledning

  - Om dagens program

  - Om studien över Malmös LHU-satsning

  - Presentation av deltagare och deras förväntningar

09:30-10:30 (2) Våra berättelser om Malmös LHU-satsning

  - Samtal om våra berättelser 

  - Gemensamma slutsatser om resultaten av 

  Malmös LHU satsning

10:30-10:45 Rast

10:45-11:30 (2) Våra berättelser (fortsättning)

11:30-12:30 Lunch

12:30-13:30 (3) Förändringsstrategier

  - Vilka förändringstrategier har använts inom Malmös LHU satsning?

  - I vilken utsträckning har de varit framgångsrika?

13:30-14:00 (4) Slutsatser av vårt samtal

  - Vad har vi lärt oss av LHU-satsningen?

  - Hur ska vi berätta om våra lärdomar?
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14:00-14:15 Rast och välkomnande av nya deltagare

14:15-14:45 (5) Vad har vi lärt oss av LHU-satsningen?

  - Presentation av förmiddagens arbete

  - Samtal med nytillkomna deltagare

14:45-16:15 (6) Hur ska Malmö fortsätta arbeta med LHU? 

  - Vad ska Malmö fokusera i det fortsatta arbetet med LHU? 

  - Hur ska Malmö arbeta med LHU? 

  - Prioriterade områden.

16:15-16:30 (7) Reflektioner och nästa steg

Instruktioner för aktiviteter

Aktivitet 1: Inledning

Syfte: Att gå igenom dagens program och berätt a om våra förväntningar

1. Om dagens program

2. Om studien över Malmös LHU-satsning

3. Presentation av deltagare och deras förväntningar

4. Överenskommelse om hur vi ska arbeta tillsammans

Aktivitet 2: Våra berättelser

Syfte: Att gemensamt beskriva, värdera och bedöma resultaten av Malmös 
LHU-satsning

1. Introduktion av processledaren.

2. Deltagarna läser enskilt igenom varandras berättelser.

3. Deltagarna samtalar om berättelserna. Vilka är skillnaderna och likheterna? 
Är det något viktigt som saknas i berättelserna?  

4. Samtalet fortsätter genom att deltagarna gemensamt kommer överens om 
vilka de viktigaste resultaten av LHU-satsningen är. Slutsatser av samtalet doku-
menteras på ett blädderblockspapper.

Aktivitet 3: Förändringsstrategier

Syfte: (i) att beskriva de förändringsstrategier som tillämpats inom LHU-sats-
ning; (ii) att värdera hur framgångsrika strategierna varit 

1. Processledaren introducerar fyra olika förändringsstrategier.

2. Deltagarna går gemensamt igenom en lista över de viktigaste insatserna 
inom Malmös LHU-satsning och samtalar kring vilka förändringsstrategier som 
tillämpats i de olika satsningarna samt i vilken utsträckning de varit framgångs-
rika. 
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3. Deltagarna dokumenterar gemensamt i en fyrfältsfigur vilka förändringsstra-
tegier som tillämpats inom de olika insatserna och i vilken utsträckning de varit 
framgångsrika.

Aktivitet 4: Slutsatser av vårt samtal

Syfte: (i) att gemensamt dra ut slutsatserna av vårt samtal samt (ii) att förbere-
da en presentation av dessa för nytillkomna deltagare

1. Baserat på arbetet inom aktivitet 2 och 3 arbetar deltagarna fram en gemen-
sam berättelse om Malmös LHU-satsning. Berättelsen ska kunna användas för 
att kommunicera med olika typer av intressenter till exempel under eftermidda-
gens framåtblickande samtal. Tänk gärna innovativt när det gäller hur berättel-
sen kan kommuniceras.

Aktivitet 5: Vad har vi lärt oss av LHU-satsningen?

Syfte: (i) att presentera arbetet så här långt samt (ii) att ge möjlighet för nytill-
komna deltagare att bidra med sina erfarenheter 

1. Dagens arbete så här långt presenteras för nytillkomna deltagare.

2. Nytillkomna deltagare ställer frågor och kompletterar med sina erfarenheter 
och idéer.

Aktivitet 6: Hur ska Malmö fortsätta arbeta med LHU?

Syfte: (i) att gemensamt identifiera fokus för det fortsatta arbetet; (ii) att kom-
ma överens om de viktigaste framtida åtgärderna 

1. Processledaren introducerar samtalet.

2. Samtal kring följande frågor avseende Malmös framtida LHU-satsning: vilka 
mål vill vi uppnå? vad ska Malmö fokusera? hur ska Malmö arbeta?      

3. Vi drar gemensamt ut slutsatser av samtalet och dokumenterar dessa.

Aktivitet 7: Reflektioner och nästa steg

Syfte: att gemensamt gå igenom vad vi har lärt oss under dagen och vilka steg vi 
behöver ta framöver.

1. Vi samtalar om vad vi har lärt oss av dagen

2. Vi drar ut gemensamma slutsatser och enas om kommande steg.
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BILAGA 2. STYRNINGEN AV LHU

Styrning av LHU Exempel

Varför? ”Malmö har goda möjligheter att bli en internationellt ledande 
kunskaps- och utvecklingsstad för hållbar utveckling. Pedagogiska 
insatser kopplade till de åtgärder för hållbar utveckling som görs i 
staden är en väsentlig del av en sådan ambition”

”FN:s Generalförsamling har deklarerat att 2005-2014 ska vara en 
dekad för lärande för hållbar utveckling.”

”Hållbar utveckling handlar om att vi som lever nu ska undvika 
att skjuta över problemen på nästa generation, eller hantera 
svårigheter på sätt som skapar andra problem längre fram”

”Målet är alltså ansvarstagande, kritiskt reflekterande och pro-
blemlösande människor”

Hur? ”I Malmö arbetar vi med flera plattformar för lärande för håll-
bar utveckling och strävar efter att vara ett forum för samlade 
kunskaper och erfarenheter från olika håll. Vi ser ett stor behov av 
kompetensutveckling inom detta område…

”Integrera lärande för hållbar utveckling i alla verksamheter så att 
det kan gå vidare in i ordinarie verksamhet; tillvarata och sprida 
redan inhämtade kunskaper” 

”Att inspirera flera aktörer att intressera sig för globala frågor; 
att belysa globala och lokala samband; att sprida kunskap om 
möjligheter för olika aktörer att agera i globala frågor”

”Ett koordinerat arbete med lärande för hållbar utveckling som 
möjliggör för alla aktörer i Malmö att arbeta med frågorna i 
samförstånd och på ett strukturerat sätt; En samlad informa-
tion om vad som görs för att medvetandegöra såväl aktörer som 
beslutsfattare och Malmöbor i gemen, samt vår omvärld. Arbetet 
ska visa upp Malmö som ett föredöme både internationellt och 
nationellt.”

”Arbetet med lärande för hållbar utveckling ska 2014 vara integre-
rat i alla berörda verksamheter på ett sätt som gör att arbetet kan 
övergå i ordinarie verksamhet”

”Här gjorde vi precis vad Kofi Annan talar om, vi tog idén om 
lärande för hållbar utveckling och lät Kirseberg fylla den med 
verklighet”

”Genom projektet vill vi öka förståelsen för att vi genom att tänka 
globalt och agera lokalt kan påverka den globala utvecklingen”

”Syftet med arbetet är att höja kunskapen om hållbar utveckling i 
Malmö och att uppmuntra nya metoder för kunskapsförmedling 
om hållbar utveckling”



28  | Slutrapport från en studie av 
Malmö stads satsning på lärande för hållbar utveckling (LHU).

Vem? ”Arbetet med lärande för hållbar utveckling ska 2014 vara integre-
rat i alla berörda verksamheter på ett sätt som gör att arbetet kan 
övergå i ordinarie verksamhet”

”Här gjorde vi precis vad Kofi Annan talar om, vi tog idén om 
lärande för hållbar utveckling och lät Kirseberg fylla den med 
verklighet”

”Genom projektet vill vi öka förståelsen för att vi genom att tänka 
globalt och agera lokalt kan påverka den globala utvecklingen”

”Syftet med arbetet är att höja kunskapen om hållbar utveckling i 
Malmö och att uppmuntra nya metoder för kunskapsförmedling 
om hållbar utveckling”
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BILAGA 3. INRIKTNING AV INSATSER

Aktivitet Formellt lärande Informellt lärande

Forskningscirklar X

Fortbildning X

Globala Malmö X

Gröna skolgårdar X

Gymnasiesamarbete X

Klimat-X X

Konferens LHU X

Leva på en planet X

Malmö museum X

Mat och lärande X

Modellskola X

Natur-, miljö och  
kulturpedagogik X

Pilotstadsdelar X X

RCE-Skåne X

Utepedagogik X

Webbresurs X X

Vetenskapsfestival X

Öresunds klassrummet X




