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Ex. Gröna Kronobergssäkring (A)
Hur bidrar insatsen till målbilden och konkreta 
insatsområden? Relevans? Målkonflikter? 

• Komplex verksamhet som bidrar till flera 
insatsområden

• Stärka befintliga stråk tillgänglighet med 
god kvalitet och användbarhet för alla

• Ökad marknadsandel för kollektivtrafiken 
kollektivtrafik på landsbygden 

• Minskade koldioxidutsläpp biologisk 
mångfald



Ex. Hållbarhetsanalys (B) -
Digitaliseringsuppdraget
Vilka mål för hållbar utveckling kommer att påverkas 
positivt/negativt? Målkonflikter? 

Utmaningar: 
• Digitalt utanförskap hos vissa grupper
• Samhällsperspektiv saknas ofta
• Risk för att miljövinster av digitalisering blir 

miljöbovar (rekyleffekt/”rebound effect”)
• Felaktiga föreställningar om vad digitalisering är 



Ex. Hållbarhetsanalys (B) -
Digitaliseringsuppdraget

• Positiva sociala effekter: Minskat digitalt utanförskap 
• Positiva miljöeffekter: Energibesparingar 

/Förändrade beteenden (ex. minskade resor)
• Negativa miljöeffekter: Rekyleffekter (ökad 

energianvändning / konsumtion / produktion) /Ökad 
användning av naturresurser



Ex. Hållbarhetsnycklar (C) -
Digitaliseringsuppdraget 
• Argumentera utifrån vinster för 

samhälle och miljö
• Främja insatser för minskat digitalt 

utanförskap
• Främja miljöstrategisk digitalisering 

(t.ex. effektivisering/hållbara 
beteenden) 

• Minska risken för rekyleffekter 
• Förändra och förtydliga bilden av 

digitalisering  



Ex. Åtgärder och 
indikatorer (D) -
Digitaliseringsuppdraget

Hållbarhetsnyckar Åtgärder Indikatorer

Argumentera utifrån vinster 
för samhälle och miljö

Ta fram goda exempel på miljöstrategisk 
digitalisering / samhällsvinster

Antal exempel på miljöstrategisk 
digitalisering / vinster utifrån social 
hållbarhet

Främja insatser för att 
minska digitalt utanförskap

Få igång projekt som motverkar digitalt 
utanförskap

Andel projekt som med fokus på att 
minska det digitala utanförskapet 

Främja miljöstrategisk 
digitalisering

Information till kommuner och företag / få 
igång projekt med fokus på 
miljöstrategisk digitalisering 

Kvalitativ uppföljning / andel projekt med 
fokus på energibesparingar, hållbara 
beteenden etc. 

Minska risken för 
rekyleffekter 

Öka kunskapen om rekyleffekter hos 
intressenterna

Kvalitativ uppföljning om 
kunskapsökningens effekter

Förändra och förtydliga 
bilden av digitalisering

Fokus på digital transformation samt 
arbeta normkritiskt med bilden av 
digitalisering

Kvalitativ uppföljning samt analys av 
kommunikations- och informationsmaterial 



Ex. Samlad bedömning och 
beslutsunderlag -
Digitaliseringsuppdraget

Jämlikhet (minskad digitalt utanförskap)  

Energibesparingar / hållbara 
beteenden 

Ökad resursanvändning / 
Rekyleffekter (t.ex. ökad 
energianvändning)



Exempel case
Digitaliseringsuppdraget
C: Hållbarhetsnycklar

• Aktivt motverka s.k. ”rebound effects” 
• Argumentera utifrån samhällsvinster och goda 

exempel utifrån hållbarhet
• Goda exempel på digitala tjänster som aktivt 

motverkar ohållbara beteenden
• Koppla aktiviteter till positiva och negativa 

miljöeffekter 
• Normkritiskt arbetssätt



Hur går det till? 

• Urval i samband med VP-arbetet
• Var finns målkonflikter/risker att skapa negativa 

hållbarhetseffekter?
• Verktyget med tidigt
• Medskapande process 
• Stöd

• Handbok och dokumentationsmall på webben
• Resursperson: Elsa Anderman



http://www.regionkronoberg.se
/gronakronoberg/arbetsmetod/

En del i Gröna tråden

http://www.regionkronoberg.se/gronakronoberg/arbetsmetod/
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