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wOrKSHOp
Hållbara lIvsstIlar
– hur du lyckas med Insats & utvärderIng

Att planera insats och utvärdering samtidigt är för många ett nytt sätt att arbeta.
Men genom att samla din arbetsgrupp och jobba med detta workshopmaterial
lägger ni en mycket bra grund för insatsen och för utvärderingen så att ni kan
få större effekt och dra mer lärdomar av ert arbete.
Innan ni sätter igång är det bra att höra runt bland kollegorna om det har gjorts
liknande insatser tidigare som ni kan lära av. Sök även gärna på nätet om någon
annan har forskat kring, genomfört och utvärderat liknande insatser.
Ni behöver ca två timmar till Workshop del 1 – Ta fram en plan för insatsen och
ca två timmar till Workshop del 2 – Ta fram en plan för utvärderingen. Boka gärna
in båda tillfällena direkt, så det inte går alltför lång tid emellan dem, men lägg
dem olika dagar, eller åtminstone med en ordentlig lunchrast emellan. Boka ett
rum där ni kan sitta kring ett bord och arbeta ostört tillsammans. Om det bara är
du som jobbar med insatsen så går det jättebra att använda workshopmaterialet
tillsammans med ett gäng kollegor som jobbar med andra frågor, men avsätt då
lite tid till att inledningsvis ge dem en kort bakgrund.
För att arbetet skall gå så bra som möjligt är det bra att ha följande dokument
med er i tryckt/utskriven form:

Liv

den har potential att skalas upp och
spridas. Dessutom får ni ett konkret kvitto
på resultatet av ert arbete som t ex kan
underlätta vid redovisning, eller för att
söka mer resurser. Glöm inte att dela med
er av era resultat och lärdomar efteråt
så att andra kan bygga vidare på
era erfarenheter!

• Workshopmaterialet, enkelsidigt, i färg, i formatet A3
• Handboken ”Hållbara livsstilar – hur du lyckas med insats & utvärdering”
goteborg.se/hallbaralivsstilar
• (Om det redan finns en) projektplan eller liknande för insatsen
Det är bra om du som ska leda workshopen läser igenom handboken innan. På så
sätt kan du känna dig trygg i de olika stegen ni ska jobba med och underlätta för
deltagarna om frågor uppstår.
Då är det bara att köra igång – och ha så roligt!

Text och innehåll: Projektgruppen Hållbara livsstilar – Yrsa Dahlman, Karin Wallin,
Emma Dalväg, Kadri Koppel
Illustrationer och grafisk form: Johan Runze, Annika Lundholm Moberg
Workshopmaterialet är framtaget inom projektet Hållbara Livsstilar: genomförande,
utvärdering och lärande som har finansierats av Energimyndigheten.

Lycka till!
Materialet finns att hämta gratis på goteborg.se/hallbaralivsstilar

Workshop del 1 – Ta fram en plan för Insatsen

Insatsens namn:

ca 2 tim

SHOWER-POWER

...............................................................................................................................

steg 2
Vad är syftet med insatsen? Vilket konkret
beteende vill vi påverka
för att tackla problemet?
Minska energianvändningen
...........................................

från duschande
...........................................

steg 1
Vad är det för problem vi
vill lösa med vår insats?
Om det redan finns en
färdig idé så backa ett
steg och fundera över det
bakomliggande behovet!

steg 3

steg 4

steg 5

Vad har vi för arbetstid
till planering, genomförande och efterarbete?
Hur ser det ut i termer
av pengar, kunskap,
andra resurser? Finns
andra förutsättningar vi
behöver ta hänsyn till?

Vem riktar vi oss direkt
till med vår insats? Finns
det andra vi vill påverka
i ett nästa led?
de
boende i området (alla?)
...........................................
...........................................

kostnad/arbete),
att mätas/kontrolleras
............................ ............................

-...........................................
1 års projekt,

...........................................

-...........................................
Ingång: energimätarklocka

...........................................

-............................
troligen miljö............................
medvetna
personer............................
............................

som
kopplar till duschandet finns
...........................................

...........................................

Vilka faktorer kan
påverka vår målgrupp?
Positiva

Negativa

-............................
klockorna finns ............................
- mångfa får negativa
på
plats (ingen
stressande känslor av
............................
............................

energianvändningsfältet.
...........................................
- Miljöfokuserat bostadsområde under
byggnation funderar på att installera
duschklockor i lägenheterna

3

4

Målgrupp

5

faktorer
som påverkar
målgruppen

2

mycket och gör av med
...........................................

Vilken typ av insats vill
vi jobba med? Kryssa för
vald typ.

Vad vill vi göra för insats för att lösa problemet? Om vi redan hade en idé när vi
kom hit idag, känns den fortfarande bra?

Se
 Tjänst
Handboken
 Testgrupp sidan 14
 Nudging
 Utbildning
 Kommunikation

duschklockor placeras i 10 lägenheter (en får
.......................................................................

 Annan

.......................

anmäla sig) och mäter hur mycket+hur varmt
.......................................................................
vatten som förbrukas per dusch och per månad
.......................................................................
(hushållets storlek registreras). De boende får
visuell feedback kring energiåtgången.

steg 8

behovsanalys

starta
här

7

8

genom dessa duschvanor
...........................................

1

Beteendeförändring är en process som
sker över tid (se trappan nedan).
A) Vad är det långsiktiga målet med
insatsen för vår specifika målgrupp?

SpecIfIk Insats

Syftet med
Insatsen

väldigt mycket energi
...........................................

...........................................

steg 7

6

Typ av Insats

förutsättnIngar

Vi duschar onödigt
...........................................

...........................................

steg 6

-...........................................
Stöd av forskare på

Vårt uppdrag är att
hantera följande problem:

...........................................

T.ex
attityd/vanor,
årstid eller var
målgruppen bor.
Se Handboken
sidan 12

Genom att tänka
igenom vår insats
ordentligt från start blir
den lättare och roligare
att arbeta med och ges
bättre förutsättningar
att nå sina mål!

Att människor, genom
att få förståelse för energiåtgången från våra
.....................................................................
duschvanor ska dra ner på duschandet (hur ofta, hur länge och hur
.....................................................................
varmt) ordentligt så vi sparar stora mängder energi
B) Vår ambitionsnivå måste stämma
överens med de förutsättningarna
vi identifierade i steg 3.
Utifrån detta: vad är det realistiska
målet med insatsen?

ambItIonsnIvå & mål

Klockan
ger förståelse för energiåtgången från våra
.....................................................................
duschvanor --> människor drar ner på duschandet
.....................................................................

(främst i termer av hur länge vi duschar)

INSATSEN NÅR
FRAM TILL
MÅLGRUPPEN
SOM ÖNSKAT

MÅLGRUPPEN
REAGERAR
SOM ÖNSKAT
PÅ INSATSEN

MÅLGRUPPEN
ÄNDRAR SITT
BETEENDE
SOM ÖNSKAT

EFFEKTEN AV
MÅLGRUPPENS
ÄNDRADE BETEENDE
BLIR SOM ÖNSKAT

Detta workshopsmaterial finns gratis för utskrift på goteborg.se/hallbaralivsstilar

Workshop del 2 – Ta fram en plan för utvärderIngen

Insatsens namn:

starta
här

ca 2 tim

SHOWER-POWER
.................................................
.................................................

steg 15
Hur ska vi använda oss av resultaten av
insatsen och utvärderingen? Blir detta
ett underlag till kommande insatser?
Hur ska vi dela lärdomar med kollegor
i vår kommun och i andra kommuner?

15

Lärande &
nästa steg

- lägga upp info+resultat på forummiljosmart.se
.....................................................................
- delta i en konferens
.....................................................................

14

Sammanställning

13

praktisk
planering

steg 14
När insatsen och utvärderingen är genomförda är det viktigt att
stanna upp och se hur det gick för oss. Bestäm gärna redan nu ett
datum för att jobba med sammanställning, analys och slutsatser!

12

Ha workshop del 1 ifylld på
bordet. Tänk igenom om
förutsättningarna har för
ändrats och uppdatera i så
fall i workshop del 1.

Syftet med
utvärderIngen

10

11

steg 9

UtvärderIngsmetod

Varför vill vi utvärdera? Vad vill vi veta?

hur klockorna upplevs + om de har effekt
.......................................................................

Säkerställa
utvärderIngen
Se
Handboken
sidan 23

Innehåll

(ska de erbjudas alla nya hus i området?)

steg 10

Vilken utvärderingsmetod(er) ska vi jobba med? Kryssa i tabellen utifrån
vilken typ av insats som kommer jobbas med.

steg 13

7 dec
Datum: .............................................................................................
Hur gIck Insatsen?
Hur gIck utvärderIngen?
Vad lärde vI oss?

9

Genom en välplanerad
utvärdering kan vi hålla
kursen bättre i vårt arbete
och lära oss både av vad
som gått som vi ville och
vad som gått snett!

Hur ska vi praktiskt genomföra vår utvärdering? Gör en tidslinje med
vad som behöver göras, när det ska göras och vem som ansvarar för vad.
hitta testgrupp
analys av rapporter
installera
testgruppen
+ kontrollgrupp
insamlat material
klockorna
rapporterar

Olika utvärderingsmetoder fungerar bra (mörkgrön) vid olika typer av insatser
UtvärderIngsmetod ►

Skrivbordsanalys

ObservatIon

Enkät

Intervju

användare
rapporterar

Insats ▼
Tjänst
Testgrupp
NudgIng

steg 12
Vad ska vi specifikt titta på när vi utvärderar? Beteendeförändringar sker i steg, så vi behöver utvärdera i steg
för att förstå hur långt vår insats nått! Tänk på att välja SMARTA mål.

SpecIfIkt
Mätbart
Accepterat
R ealIstIskt
TIdsatt

A) Sätt upp delmål som visar om insatsen
rört sig steg för steg mot huvudmålet.

B) När har delmålen nåtts? Välj indikatorer
(konkreta mått) för varje delmål!

Klockorna installeras
Delmål: ..................................................................
Klockorna uppskattas
Delmål: ..................................................................

Indikator:
Indikator:

testgruppen 2/3 energianvändningen
Delmål: ..................................................................
(jämfört med kontrollgrupp)
Delmål: ..................................................................

10 klockor
..............................................................

8 av hushållen rapporterar nöjdhet
..............................................................

Mäts av klockan
Indikator: ..............................................................
Indikator: ..............................................................

UtbildnIng

Tex.
Delmål: 20 pers nyfikna
på cykelkampanj
Indikator: 20 pers kommer
på infoträff
Se Handboken sidan 30
för guide av delmål
och indikatorer!

KommunIkation

steg 11
Hur säkerställerInsatsen
vi att utvärderingnår
fram till
en blir tillförlitlig? Kryssa
för de
målgruppen
metoder som kommer
användas.

Se
Handboken
sidan 29

 Kontrollgrupp
 Före- och efter mätning
 Annat .........................................

Detta workshopsmaterial finns gratis för utskrift på goteborg.se/hallbaralivsstilar

