Värden som Samverkan för Innovation ska bidra till att uppnå!
• Efterbehandlingsarbetet totalt sett går snabbare och är billigare.
• Innovativ/hållbar teknik tillämpas oftare vid efterbehandling.
• Förorenade massor från efterbehandling deponeras i mindre utsträckning.
• Transportarbetet vid efterbehandling minskar.

Låter ju bra
men många har
sagt samma
saker förr…

Varför kommer detta att bli annorlunda?

• Vi fokuserar på verkstad inte fluff.
• Vi tar hjälp av de som sitter med utmaningarna.

• Vi tänker att alla steg i rätt riktning är viktiga steg, oavsett hur små de är.
• Vi tänker be er om hjälp men vi kommer också att hjälpa er.
De första stegen tas i dag (och igår)
• Ni ska få jobba med värdena
• Problematisera kring värdena
• Närma er möjliga lösningar och arbetsområden

Hur då?

Pilarna visar
hur allt
hänger ihop.

Workshop enligt ”open standardmetoden”

Värde eller mål
som ska uppnås.

Hinder/Konflikt
Vad kan hindra
att värdet
uppnås? Vilka
konflikter finns?

Drivkraft
Drivkraft för
hindren,
Vad förklarar
dem?
Steg 1
OBS! Kan behöva
förklaras i flera
steg.
Steg 2

Det finns sannolikt
flera hinder,
drivkrafter, strategier
och insatser.
Hinder/Konflikt
Vad kan hindra
att värdet
uppnås? Vilka
konflikter finns?

Drivkraft
Drivkraft för
hindren,
Vad förklarar
dem?

Strategi
Vad kan påverka
drivkrafter i
positiv riktning
och medverka till
att värdet
uppnås

Strategi
Vad kan påverka
drivkrafter i
positiv riktning
och medverka till
att värdet
uppnås

Insatser
Mer konkret hur kan en
strategi genomföras
Fokus på insatser med
stor möjlighet att
påverka.
Vad? Vem? När?

Insatser
Mer konkret hur kan en
strategi genomföras

Ett exempel…
Pilarna visar
hur allt
hänger ihop.

Sverige vinner
herr-VM i
fotboll 2034

Motståndarna
vinner

OBS! VIKTIGT! Liten möjlighet att påverka = lägg inte för mycket tid och fokus här.

Domaren är
kass

Herr-VM
måste ordna
bättre domare

Meddela herr-VM att de
borde anställa bättre
domare

Vi är för dåliga

Utbilda våra
spelare

SFI tar fram en
spelarutbildningsplan
till 2020
SFI genomför
utbildning av alla
spelare 6-15 år 20222030

Motståndarna
är för bra
Steg 1
Eftersom de är
bättre utbildade
Steg 2
Ett värde eller
mål som ska
uppnås.

Hinder/Konflikt
Vad kan hindra att
värdet uppnås? Vilka
konflikter kan finnas?

Drivkraft
Drivkrafter bakom hindren
Vad förklarar dem? OBS!
Kan behöva förklaras i flera
steg.

Strategi
Vad kan påverka
drivkrafterna i positiv
riktning och medverka
till att värdet uppnås?

Insatser
Mer konkret hur kan en
strategi genomföras? Fokus
på insatser med stor
möjlighet att påverka.
Vad? Vem? När?

Er tur…ni får med er
- ett värde som behöver uppnås
- en workshopguide
- digital och analog verktygslåda (dator och post-it-lappar)

Världen ska bli en
bättre plats!

Ni ska under 1,5 timme
- Vända ut och in på ert värde – problematisera men inte fastna
- Ta fram potentiella insatser och arbetsområden för ert värde
- Utgå från er erfarenhet, ert projekt och det som sagts hittills under dagarna (och kvällen)
- Fika lite
Återsamling kl 11.15
- Ni genomför redovisningen med stöd av er guide.

Ett värde eller
mål som ska
uppnås.

Hinder/Konflikt

Bakomliggande
orsaker

Strategi

Insatser
Vad? Vem? När?

Grupp 1 Östermalm Klas A
Efterbehandlingsarbetet totalt sett går snabbare och är billigare.
Eva Smedborn Paulsson
Anna Kruger
Elke Myrhede
Michael Nilsson
Jesper Bergman
Christoffer Kempe

Grupp 2 Östermalm Kristina
Innovativ/hållbar teknik tillämpas oftare vid efterbehandling.
Mats Lundevaller
Camilla Hjalmarsson
Cajsa Hägglund
Oleg Krasnitskii
Mats Jansson

Grupp 3 Östermalm Lisa
Förorenade massor från efterbehandling deponeras i mindre utsträckning.
Sören Holm
Johan Eriksson
Jenny Bergström
Markus Gustafsson
Carol Jarpa de Emilson
Christer Svensson

Grupp 4 Kungsan Henning
Transportarbetet vid efterbehandling minskar.
Iréne Lilja
Pontus Wätterbäck
Sven-Åke Westman
Helena Hansen
Karin Bredenberg

Efterbehandlingsarbetet totalt sett
går snabbare och
är billigare

Tydligare
vägledning
(NV, Lst)
För litet utbud
(entreprenörer,
teknik)
Okunskap och
osäkerhet kring
• Kostnader
• Metoder
• Resultat
Innovativ/hållbar
teknik tillämpas
oftare vid
efterbehandling

Brist på
erfarenhet
Gammal vana att
inte föreslå nytt
Tidspress,
omvärldsbevakning hinns
inte med

Öka efterfrågan

Dela risker genom
ex. partnering
Ställa krav i
upphandling (på
konsulter)

Pilotförsök

Samordning på
regional nivå
för projekt som
liknar varandra
Ta fram
kravlistor till
upphandling
Skapa grupp för
expertstöd (ex. i
anslutning till
åtgärdsportalen)

Jobba med
erfarenhetsåterföring

Krångligt att få
finansiering

Naturvårdsverket

Krångligt
regelverk
Genomförandetid
Bidrags- redovisning
årsvis

Politisk ovilja
Acceptans från
politiker, TSM,
allmänhet

Risk istället för halt
Förankring
kommunikation med
politiker
(hitta ”rätt” knappar
att trycka på)
Okunskap
Öppenhet mot tsm
(motivera väl)

Boende/
omgivning
pressar på
Tidspress
(exploatering, press
från omgivning)

Exploatören vill
fram

Tydliggör
förutsättningar

Ta fram
kommunikationsstrategi enl. FN:s
hållbarhetsmål
”Att tänka på”-lista
på vanliga frågor
från tsm

Gör en processkarta
som kan användas i
flera projekt
(motsvarande
detaljplaneprocesse
n

Yvonnes
beslutsstöd

Transportarbetet
vid
efterbehandling
minskar.

