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Abstrakt  

Bakgrund: Social hållbarhet är ett svårdefinierat begrepp, men lyfts ofta som en prioriterad 

fråga i samhället. En god och jämlik folkhälsa nämns i många avseenden som ett av de 

främsta målen och medlen inom ramen för social hållbarhet. På lokal nivå är det framför allt 

kommunerna, specifikt tjänstemännen, som står för det praktiska genomförandet vad gäller 

social hållbarhet, vilket föranleder frågeställningar kring tjänstemäns kunskap om begreppet 

och arbetet med frågan. Syfte: Syftet var att undersöka och bedöma beredskapen och 

kunskapen för att arbeta med social hållbarhet inom två kommunala sektorer, 

samhällsbyggnad respektive kultur- och fritid. Ett delsyfte var att formulera åtgärder och 

strategier utifrån beredskapsnivån. Metod: Studien var en kvalitativ intervjustudie med 

deduktiv ansats utifrån Community Readiness Model (CRM). Modellens färdiga 

intervjuguide består av semistrukturerade frågor indelade i sex dimensioner centrala för 

beredskapen. Ett målinriktat urval inom sektorerna inkluderade sex informanter. En riktad 

innehållsanalys genomfördes, som utifrån modellen innebar en poängsättning av 

datamaterialet. Detta resulterade i en slutlig beredskapsgradering på en skala från 1 (ingen 

medvetenhet) till 9 (professionalisering). Resultat och slutsatser: Båda sektorerna 

graderades på CRM:s beredskapsskala på steg 4, förplanering, vilket innebar en viss kunskap 

om frågan och vilja till förändring, men brist på samstämmighet. Vissa insatser pågick, samt 

några identifierade ledare fanns. Social hållbarhet är svårt att tillämpa utan en entydig 

definition och lokal förankring. En hög ambition korrelerar inte nödvändigtvis med en lika 

hög prioritering i handling. Åtgärder bör fokusera på att formulera en samstämmig definition, 

tydlig prioritering samt anpassning efter den lokala kontexten.  

 

Nyckelord: Social hållbarhet, Community Readiness Model, Kommunal sektor 
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1.0 Inledning 

Hållbarhet har sedan flera decennier varit ett begrepp i fokus för såväl globala och nationella 

aktörer och beslutsfattare, som för enskilda människor. Definitionen av det komplexa 

begreppet har emellertid sedan länge varit omdebatterat. Brundtlandkommissionen framförde 

i slutet på 1980-talet en definition som omfattade de tre dimensionerna ekonomisk, ekologisk 

respektive social hållbarhet som ram för en hållbar utveckling (FN, 2012). Sedan dess har 

denna varit en av de mest använda och spridda definitionerna världen över (Åhman, 2013).  

 I många nationella och regionala målsättningar och policies idag pekas hållbar 

utveckling ut som ett prioriterat mål, ofta med särskilt fokus på den sociala dimensionen (se 

t.ex. Västra Götalandsregionen, 2013; Kommission för ett socialt hållbart Malmö, 2013). Den 

sociala dimensionen av hållbarhet är svårdefinierad, och har kanske setts som den del av de 

tre som varit mest problematisk att avgränsa (se t.ex. Åhman, 2013; Vallance, Perkins & 

Dixon, 2011). Folkhälsa har en tydlig koppling till den sociala dimensionen genom att man 

ofta kopplar faktorer som trygghet, delaktighet, rättvisa m.m. till en ökad social hållbarhet 

såväl som till en förbättrad folkhälsa. I vissa avseenden förefaller begreppen nästintill 

analoga, och att arbeta för en jämlik befolkningshälsa ses ofta som ett av de främsta medlen 

för att öka den sociala hållbarheten.  

 Det praktiska genomförandet av arbetet med social hållbarhet sker på lokal nivå 

inom kommunerna, ofta specifikt av kommunala tjänstemän. Trots många nationella och 

regionala riktlinjer behöver de specifika åtgärderna formuleras i en lokal kontext. Det anses 

exempelvis vara centralt att tillämpningarna av begreppet är lokalt förknippade, vilket alltså 

innebär att det inte går att definiera en lösning (Åhman, 2013). Dessutom bör arbetet ske 

tvärsektoriellt över flera verksamheter för att bli framgångsrikt (Kommission för ett socialt 

hållbart Malmö, 2013). Tillsammans med den oklara definitionen av begreppet ställer detta 

stora krav på lokala tjänstemän, som har stora möjligheter att påverka utfallet i frågan och 

människors vardag i en lokal kontext. Detta motiverar frågeställningar kring tjänstemäns 

kunskap och medvetenhet inför att arbeta med frågan; hur uppfattas social hållbarhet som 

begrepp? Och hur konkretiseras och genomförs arbetet med frågan?  

 I följande delar redogörs kortfattat för begreppet hållbarhet. Vidare kommer 

begreppet social hållbarhet att beskrivas och problematiseras, och dess kopplingar till 

folkhälsa gås igenom mer ingående. Detta följs av en skildring av arbetet som görs inom 

ramen för social hållbarhet och de styrdokument som har betydelse för frågan på olika 

samhälleliga nivåer. Slutligen beskrivs kortfattat förutsättningar för tjänstemän på lokal nivå 

att arbeta med frågan.  



2 

 

 1.1 Hållbarhet  

Brundtlandkommissionen markerade en tydlig förändring i det sätt vi tänker kring hållbarhet 

och hållbar utveckling. Efter kommissionens rapport spreds konceptet hållbar utveckling över 

världen, med dess omfattande definition: ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov 

utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” (FN, 

2012). Kommissionens vidare begreppsförklaring tydliggjorde att de tre dimensionerna måste 

bygga på varandra och samspela, utan att någon är överordnad den andre (Vallance, Perkins 

& Dixon, 2011). Enligt Sören Olsson (2012) kan hållbarhet uppfattas som ett ”orienterande 

begrepp” som visar på en riktning snarare än har en klart avgränsad definition. Det omfattar 

också en central tidsaspekt i form av långsiktighet. Därmed är begreppet till viss del 

föränderligt utifrån värderingar, normer och samhällssituation (Olsson, 2012).  

 Det finns också motstånd mot den tredelade definitionen av hållbarhet. 

Modellen anses bibehålla en centrering på ekonomi och produktionsinriktning i samhället, 

vilket kan ge en falsk uppfattning om samhällets utveckling och förutsättningarna för denna 

(Kommission för ett socialt hållbart Malmö, 2013). Dessutom ger det bilden av att ekonomin 

kan behandlas separerad från sociala aspekter. Begreppsförklaringen ger inte heller någon 

guidning i hur de ibland motstridiga målsättningarna hos dimensionerna bör sammanlänkas, 

där exempelvis höjd levnadsstandard för människor kan anses motsäga ett skydd av naturliga 

ekosystem (Lehtonen, 2004). Olsson motsätter sig delvis också begreppet hållbar utveckling, 

då det kan antas innebära något ”bättre”, ett högre stadium av mänskligheten vilket kan utgå 

ifrån en tillväxtideologi som kopplad till hållbarhet kan vara problematisk i sig (Olsson, 

2012). Slutligen finns det kritik kring att de tre dimensionerna skulle vara hierarkiskt jämlika, 

eftersom de omfattar kvalitativt skilda element (Lehtonen, 2004). Trots detta finns det alltså 

anledning att utgå ifrån den tredelade definitionen av hållbarhet eftersom den är den mest 

utbrett accepterade, samt att den ofta ligger till grund för arbete i de allra flesta svenska 

kontexter.  

 

 1.2 Social hållbarhet 

Social hållbarhet är den dimension av hållbarhet som kommit mest i skymundan till fördel för 

den ekologiska respektive ekonomiska dimensionen. Det finns de som hävdar att social 

hållbarhet är det främsta målet av de tre, och de sociala aspekterna har också allt mer 

uppmärksammats inom vitt skilda ämnesområden. Social hållbarhet har ofta diskuterats i 

termer av att vara en orsak till - eller möjligtvis en lösning på - miljöproblem, snarare än 

någonting som förtjänar uppmärksamhet i sig själv (Åhman, 2013). Campbell (1996) anser 

dock att ett hållbart samhälle inte skulle uppnås enbart genom att vi löser ekologiska problem, 
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och menar att vi fortfarande skulle möta problem med sociala orättvisor och annan 

problematik som kan hota samhällets långsiktiga överlevnad (citerad i Åhman, 2013). Många 

enas också om att begreppet har ett värde i sig själv, likväl som att kopplingen mellan 

dimensionerna är central (Magis & Shinn, 2009).  

 Begreppet har bland annat diskuterats utifrån olika teoretiska perspektiv, hur det 

bör tillämpas, samt vilken innebörd olika definitioner har i olika kontexter. Flera forskare 

menar att beroende på ur vilken kontext man ser på och arbetar med social hållbarhet så 

omfattas beskrivningarna ofta av fokus på att möta basala behov och underutveckling, medan 

visst annat arbete riktas mot skadliga beteenden och levnadsvanor hos världens rika 

människor och dess koppling till ökad miljöetik (Vallance et al., 2011). Lehtonen menar att 

social hållbarhet är tudelad på så vis att den berör både individuella och kollektivistiska 

aspekter, och är föränderlig på så vis att sociala förutsättningar och uppfattningar förändrar 

beteenden hos människor och grupper (Lehtonen, 2004).  

 Olsson beskriver begreppet huvudsakligen utifrån två kompletterande synsätt. Å 

ena sidan ett välfärdsperspektiv - där fördelning av tillgångar, demokratiska rättigheter, god 

levnadsstandard, välmående och en god miljö kan inräknas. Här inbegrips centrala 

välfärdselement på individnivå som arbete, inkomst, utbildning, bostad, omsorg m.m. Den 

andra delen handlar om den sociala problemlösningskapaciteten, som omfattar sociala 

systems förmåga att lösa problem som uppstår i samhället, exempelvis miljöproblem, sociala 

problem eller lokala intressen och behov (Olsson, 2012). Vallance et al. redogör bland annat 

för Sachs (1999) beskrivning av olika centrala delar i begreppet så som social homogenitet, 

rättvisa inkomster, samt tillgång till varor, service och anställning. Författarna formar också 

ett eget ramverk av kategoriseringar för social hållbarhet, vilka inkluderar ”överbryggande 

social hållbarhet”, ”bibehållande social hållbarhet” samt ”utvecklande social hållbarhet”
1
 

(Vallance et al., 2011). Även Åhman (2013) sammanfattar i sin litteraturstudie flera forskares 

syn på begreppet, vilka fokuserar på hur social hållbarhet operationaliseras snarare än 

specifikt i termer av teoretiska definitioner. I många avseenden återfinns motsvarigheter med 

ovanstående begreppsförklaringar, där ett tema exempelvis beskrivs som basala behov och 

rättvisa. Ett annat tema är utbildning, som också kopplas till mänskliga rättigheter. Övriga 

teman rör bland andra livskvalitet; socialt kapital; sammanhållning, integration och mångfald 

(Åhman, 2013). Dempsey, Bramley, Power och Brown (2011) fokuserar framför allt på social 

hållbarhet inom ramen för den urbana miljön, och visar att inom det fältet har närliggande 

begrepp som socialt kapital, sammanhållning, inkludering respektive exkludering varit fokus 

                                                 
1
 Författarens översättning, originalbegrepp: ”bridge social sustainability”, ”maintenance social sustainability” 

respektive ”development social sustainability”. 
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för närmare undersökningar. Andra centrala delar av social hållbarhet inom samhällsplanering 

inkluderar social rättvisa; interaktion och nätverk; delaktighet; stabilitet; stolthet/känsla av 

plats samt trygghet och säkerhet
2
. Författarna menar, likt andra forskare, att precis som 

hållbarhet är social hållbarhet varken absolut eller konstant. Det bör vara ett dynamiskt 

koncept som förändras över tid på en plats, genom exempelvis extern påverkan som 

sammanhållning eller interaktion, eller genom ekonomiska, miljömässiga eller politiska 

händelser (Dempsey et al., 2011).  

 

 1.3 Social hållbarhet och folkhälsa 

WHO:s rapport Closing the gap in a generation (WHO, 2008), som blev mycket 

uppmärksammad när den kom, fokuserar på att genom att påverka de sociala 

bestämningsfaktorerna för hälsa (se Figur 1) kan utjämna ojämlikheten i hälsa. Rapporten 

påvisade hur social orättvisa och var man föds ”bestämmer” över liv och död (WHO, 2008), 

och dess konklusioner stämmer också överens med den inriktning som Sverige har för 

folkhälsopolitiken i stort. Det nationella folkhälsomålet är att ”skapa samhälleliga 

förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen”, som tillsammans med 

folkhälsopolitikens elva målområden fungerar som ”en kompassriktning för att nå social 

hållbarhet” (Statens Folkhälsoinstitut, 2010). Folkhälsopolitikens målområden bygger i sin tur 

på bestämningsfaktorerna för hälsa, det vill säga de faktorer som påverkar befolkningshälsans 

utveckling. De omfattar inte bara levnadsvanor (som fysisk aktivitet, matvanor, osv.) utan 

även samhälleliga strukturer 

på lika villkor (delaktighet, 

inflytande, rättigheter, m.m.) 

och de miljöer som omfattar 

vår vardag, arbete och fritid 

(Statens Folkhälsoinstitut, 

2010). Ökande skillnader i 

hälsa som rapporterats både 

globalt och inom Sverige är 

enligt den s.k. 

Malmökommissionen både ur 

ett etiskt, demokratiskt och 

samhällsekonomiskt 

                                                 
2
 Författarens översättning.  

Figur 1. Bestämningsfaktorer för hälsa. 

Dahlgren & Whitehead (1992), från Folkhälsopolitisk  

rapport (Statens Folkhälsoinstitut, 2010) 
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perspektiv socialt ohållbara. Kommissionen menade att ”ett samhälles utveckling kan 

bedömas utifrån hur dess befolkning mår”, och precis som flera andra nationella och regionala 

satsningar utgår Malmö stad främst från den ojämlika hälsan och dess ökande skillnader 

(Kommission för ett socialt hållbart Malmö, 2013).  

 Sambandet mellan folkhälsa och hållbarhet har också visats tydligt i annan 

forskning där McMichael (2006) anser att befolkningshälsan i sig är en grundpelare och 

förutsättning för hållbarheten i stort (2006), och Rae (2006) menar att hållbar utveckling alltid 

bör inkluderas i åtgärder som syftar till att utjämna ojämlikheter i hälsa (2006). Adshead, 

Thorpe och Rutter (2006) gör kopplingen genom att exemplifiera hur ökad fetma och rökning 

belastar hälso- och sjukvården och samhället med stora kostnader varje år, vilket varken 

främjar folkhälsan eller social och ekonomisk hållbarhet (2006). Kopplat till 

samhällsplanering visar annan forskning också att sämre standard inom miljöer och 

omgivning påverkar hälsan negativt, med anknytning till social isolering, otrygghet, fattigdom 

och ekonomisk osäkerhet (Porritt, 2005). Genom en tilltagande urbanisering har ökade 

hälsoskillnader påvisats i städer jämfört med landsbygd, och även ojämlikhet mellan områden 

inom städer (Friel, Akerman, Hancock, Kumaresan, Marmot, Melin & Vlahov, 2011). 

Sammanfattningsvis framträder en mångfacetterad och komplex begreppsförklaring av social 

hållbarhet och en tydlig koppling till folkhälsa - i många avseenden har begreppen till och 

med samma utgångspunkter, betydelse och mål.  

 

 1.4 Arbete för en ökad social hållbarhet  

Såväl Brundtlandkommissionens begreppsdefinition som WHO:s rapport (2008) har influerat 

och legat till grund för många rapporter, policies och målsättningar världen över på senare år. 

WHO-rapporten pekar exempelvis ut den offentliga sektorn som en av de viktigaste aktörerna 

i arbetet för en jämlik hälsa, men påpekar även att civilsamhälle och privat sektor är viktiga i 

samverkan för att ett heltäckande grepp ska kunna tas. Det är bland annat särskilt centralt med 

en politisk kontinuitet, en delaktighet från samtliga aktörer i beslut och planering, samt en 

spridning av kunskaper om de sociala bestämningsfaktorerna (WHO, 2008).  

 Inom ramen för en svensk kontext initierade Sveriges Kommuner och Landsting 

(SKL) 2011 ett gemensamt arbete med ett 20-tal kommuner och landsting/ regioner – Samling 

för social hållbarhet – där fokus var att ta fram rekommendationer och åtgärder att arbeta med 

på lokal och regional nivå. Likt ovanstående beskrivningar av begreppen kopplade man den 

sociala hållbarheten och hållbarheten i stort till aspekter som delaktighet, utanförskap, 

trygghet m.m., men också i förlängningen till samhällsekonomi, miljö och klimat. Att minska 
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skillnaderna i hälsa ses i arbetet både som ett mål och ett medel för en hållbar utveckling 

(Sveriges Kommuner och Landsting, 2013). Rekommendationerna utgick bland annat från 

WHO:s arbete och förslag där jämlikhet bör integreras i all politik samt i styrning och 

ledning. Ett särskilt fokus bör dessutom läggas på mätning, analys och effektbedömning av 

olika åtgärder. SKL förordar också en syn på ekonomi som en investering istället för en 

kostnad (sk. sociala investeringar) (SKL, 2013). För att kunna förverkliga dessa 

rekommendationer och åtgärder krävs bland annat samverkan mellan samhällets centrala 

aktörer som har en stor påverkan på människors hälsa. Därutöver lämnas mycket åt lokala och 

regionala initiativ där SKL:s rapport antas fungera som en vägledning.  

 Västra Götalandsregionen (VGR) deltog i arbetet med SKL, och sammanställde 

därefter en rapport med fokus på social hållbarhet i ett regionalt perspektiv. Denna ska 

fungera som ett verktyg för att underlätta samverkan och skapa förutsättningar att kunna 

arbeta för en jämlik hälsa (Västra Götalandsregionen, 2013). Rapporten ligger delvis till 

grund för regionens 49 kommuners lokala arbete inom området. Direkta åtgärder handlar 

exempelvis om att kartlägga förekomst av särskilda indikatorer, sammanställa kunskap, 

metoder och strategier och att införa sociala krav vid upphandling. Särskild vikt läggs vid 

samhällsplanering, människors möjligheter till en aktiv och delaktig fritid och tillgängligheten 

i samhället (2013). Även här pekar man tydligt på att enskilda budgetår ”sällan leder till 

förbättringar av hälsotillståndet” och att sociala investeringar kan vara ett verktyg för praktisk 

användning i arbetet (2013). Framgångsfaktorer för att effektivt kunna realisera förändringar 

för en ökad social hållbarhet har visat sig inbegripa exempelvis politisk uppbackning och 

kontinuitet, samverkan och ”hängrännor”, förankring på ledningsnivå, konkretisering, samt 

kompetens och relevant vägledning (Sveriges Kommuner och Landsting, 2014). Hinder 

beskrivs däremot som ”den andra sidan av myntet”, det vill säga brist på prioritering och 

politisk vilja, stuprörsarbete, brist på förmåga och kompetens, samt en avsaknad av 

långsiktighet i arbetet (2014).  

 Det är tydligt att arbete för en ökad social hållbarhet kräver ansvarstagande av 

samhälleliga aktörer på alla nivåer. Begreppet är dock svårdefinierat och utan samstämmiga 

avgränsningar, och det krävs också en lokal förankring och tillämpning för att insatser ska 

kunna bli framgångsrika. I en kommun är det de kommunala tjänstemännen och 

beslutsfattarna som framför allt står för att driva utvecklingen framåt genom styrdokument, 

verksamhetsplaner och konkreta åtgärder. Detta kräver bland annat kunskap och förståelse för 

komplexa samband och effekter som omfattas av samtliga hållbarhetsdimensioner. I större 

organisationer kan det också vara särskilt svårt då man ska sammanföra ”det nya” med 
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löpande uppgifter och dessutom förhålla sig till olika riktlinjer och direktiv. På en kommunal 

arbetsplats så påverkar dessutom alltid det politiska styret tjänstemännens arbete på olika sätt 

(Edwards, Jumper-Thurman, Plested, Oetting & Swanson, 2000).   

 Inom ramen för kommunalt folkhälsoarbete talas det allt oftare i termer av 

arbete för en ökad social hållbarhet, vilket motiverar en avgränsning av forskningsområdet till 

just social hållbarhet. Utifrån detta ökade fokus på området, dess relevans för kommuners 

arbete och kraven det ställer på kommunala tjänstemän väcks frågor beträffande hur 

kunskapen och beredskapen ser ut för att arbeta med frågan. Den här studien avser därför 

undersöka uppfattningen av begreppet social hållbarhet och hur redo olika kommunala 

verksamheter är för att arbeta med frågan.  

 

2.0 Syfte 

Det övergripande syftet med denna studie är att utifrån Community Readiness Model 

undersöka och bedöma beredskapen och kunskapen för att arbeta med social hållbarhet inom 

två kommunala sektorer. Ett delsyfte är därutöver att beskriva vilka åtgärder och strategier 

som följer på en viss beredskapsnivå. 

 

 2.1 Avgränsningar och definitioner 

Eftersom det inte finns någon bra svensk översättning för Community Readiness Model 

(CRM) kommer den i studien benämnas vid det engelska begreppet. Ordet ”community” är 

även det svåröversatt men kommer i studien benämnas utifrån vald kontext, det vill säga 

”kommunen”, alternativt ”samhälle” eller ”grupp” i generell mening.  

 Avseende benämningen (kommunala) ”sektorer” innebär det i vald kommun det 

som i vissa andra kommunala organisationer kallas ”förvaltningar”. En sektor har 

övergripande ansvar för ett antal verksamheter, exempelvis Samhällsbyggnad som omfattar 

verksamheterna plan- och bygg, miljö, teknik, osv. Inom ramen för studien kommer såväl 

begreppet sektor som verksamhet att användas. Hädanefter hänvisas dessutom till valda 

sektorer som sektor samhällsbyggnad respektive sektor kultur- och fritid.  

 

3.0 Metod 

För att kunna bedöma beredskapen och kunskapen med avseende på social hållbarhet i vald 

kontext enligt studiens syfte används modellen Community Readiness Model (CRM). CRM 

erbjuder ett lämpligt ramverk för att arbeta med olika sorters processer och frågor inom 

varierande kontexter. Modellen och dess steg-för-steg-guide (Stanley, 2014) ger riktlinjer för 
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såväl urvals-, insamlings- och analysmetoder. Detta medförde exempelvis att datainsamlingen 

genomfördes med semistrukturerade intervjuer, och analysen skedde genom en 

innehållsanalys med en deduktiv ansats. Varje del i processen och användandet av CRM 

beskrivs utförligt nedan. Denna studie utgår helt från en kvalitativ metodik trots att CRM 

inkluderar såväl kvalitativa som kvantitativa element, vilket beskrivs mer utförligt nedan. 

Därmed tar studien ställning till den standard som är uppsatt för kvalitativa studier, vilket 

inkluderar särskild uppmärksamhet vid bland annat tillförlitlighet och överförbarhet (DeWalt, 

2009; Bryman, 2011:52). 

 

 3.1 Community Readiness Model 

Samhällen, organisationer eller grupper som är i stånd att förändra sitt sätt att arbeta eller 

utvecklas antas vara olika förberedda för förändring och implementering. Detta kan beskrivas 

som olika nivåer av beredskap. CRM utvecklades på Tri-Ethnic Center for Prevention 

Research i syfte att kunna mäta samhällens benägenhet till, och beredskap inför, förändringar 

och implementering av (preventiva) program. Modellen användes initialt specifikt för studier 

avseende alkohol- och drogprevention, men har utökats i sina användningsområden. Fram till 

idag har den framför allt använts i USA som bedömningsverktyg inom en rad olika områden 

(Plested, Edwards & Jumper Thurman, 2007). 

 CRM är baserad på principerna för individuell (beteende)förändring, och har 

använt delar av den transteoretiska modellen/ Stages of Change (Stanley, 2014) som bedömer 

en individs beredskap inför en beteendeförändring. Utvecklarna av CRM anser att det finns 

tydliga paralleller mellan en individs förändringsprocess och en grupps process, men eftersom 

en grupprocess är mer komplex har också modeller för sociala och samhälleliga 

förändringsprocesser funnits med i utvecklingen (DeWalt, 2009).  

 Antagandet är att ett samhälle/grupp går igenom stadier av beredskap som anger 

hur redo de är för att hantera en problematik eller en fråga. Community readiness (ett 

samhälles beredskap) beskrivs som ”den grad som ett samhälle är villig och beredd att agera i 

en fråga”. För att bedöma detta avgör man vilken kunskap, förmågor och vilka resurser som 

finns hos de människor som ska utföra själva arbetet, och därmed också vara delaktiga i att ta 

till sig förändringen. De olika stadierna anses vara centrala för att avgöra huruvida ett 

förändringsarbete kommer vara framgångsrikt och stödjas av samhället (Stanley, 2014; 

Edwards et al., 2000). Vanliga problem vad gäller att hantera en viss fråga i en grupp handlar 

ofta om bland annat bristande resurser, motstånd i gruppen eller brist på handling och/eller 

stöd från ledare (Edwards et al., 2000).  
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 De övergripande stegen för användning av modellen är: 1) identifiera 

frågan/området; 2) definiera din ”community”; 3) intervjuprocess; 4) poängsätt och gradera 

beredskapsnivå; 5) utveckla strategier; 6) förändring i samhället/gruppen (Plested et al., 

2007). I den här studien är det framför allt steg 1-5 som är relevanta. Modellen är uppbyggd 

utifrån sex olika nyckeldimensioner som representerar centrala delar av ”beredskap”
3
 

(Edwards et al., 2000) (se Tabell 1).  

                   Tabell 1. Nyckeldimensioner i Community Readiness Model. 

1) existerande insatser (program, aktiviteter, policies etc.) 

2) kunskap om insatser 

3) ledare/ ledarskap 

4) kunskap om ämnet/frågan 

5) resurser (tid, pengar, människor m.m.) 

6) samhällets/gruppens klimat 

Fördelar med att använda CRM är enligt författarna att man genom att mäta beredskapsnivån 

inom flera dimensioner bland annat kan sätta in rätt insatser på rätt plats vid rätt tidpunkt. 

Man identifierar dessutom styrkor och svagheter i gruppen, och hinder som finns eller kan 

uppstå. Dessutom kan man arbeta inom samhället/gruppen för att hitta rätt ”lösningar” i 

kontexten, säkra resurser och stöd från ledare m.m. (Stanley, 2014).  

 CRM utgår både från ett kvalitativt respektive kvantitativt tillvägagångssätt, 

genom att man gör en kvalitativ bedömning men sedan poängsätter dessa kvalitativa faktorer. 

Man kan inte genomföra statistiska analyser utifrån denna poängsättning (DeWalt, 2009), men 

modellens utformning möjliggör jämförande eller studier över tid. 

 

 3.2 Urval 

Studien har genomförts i en av Västra Götalands kommuner, en förortskommun (Sveriges 

Kommuner och Landsting, 2010) bestående av knappt 30000 invånare. Vald kommun 

sysselsätter knappt 2000 personer, och har sedan ett par år tillbaka en uttalad inriktning att 

arbeta utifrån de tre hållbarhetsdimensionerna.  

 Som framkommit av begreppsbeskrivningar ovan kan många verksamheter 

inom en kommun arbeta med social hållbarhet på olika sätt. I den här studien har två sektorer 

valts ut med grund i att verksamheten bör nå medborgare i alla åldrar, samt att det ska finnas 

vetenskapligt belagda kopplingar till faktorer som omfattas av social hållbarhet samt 

folkhälsa.  

                                                 
3
 Författarens översättning av dimensionernas respektive skalstegens namn och beskrivning. För exakt engelsk 

benämning hänvisas till Edwards et al., 2000.  
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 Inom ramen för social hållbarhet är ofta samhällsplanering en självklar 

verksamhet som har möjlighet att påverka och arbeta för att öka hållbarheten genom 

exempelvis boendemiljö och – omgivning, men även genom att främja delaktighet och 

gemenskap. Kulturverksamhet och civilsamhälle anses också spela en avgörande roll för till 

exempel stimulerandet av mångfald, delaktighet och människors känsla av sammanhållning, 

vilket visat samband med goda hälsoeffekter (Kommission för ett socialt hållbart Malmö, 

2013). Västra Götalandsregionen pekar också ut samhällsplanering och aktiv och delaktig 

fritid som två centrala områden att arbeta med (Västra Götalandsregionen, 2013). De två 

sektorerna som valts är därför Samhällsbyggnad - specifikt verksamheten plan- och bygg, 

samt sektorn Utbildning, kultur och fritid– specifikt verksamheten kultur- och fritid. 

 Informanturvalet har skett genom ett målinriktat urval, som är strategiskt och 

framför allt utgår ifrån informanters relevans för studiens syfte (Bryman, 2011:434). I 

enlighet med CRM:s utformning bör valet av informanter inkludera individer som 

representerar olika delar av kommunen och som i viss mån känner till vad som görs för att 

behandla frågan. Utvecklarna rekommenderar också minst sex informanter (Stanley, 2014), 

varför tre nyckelinformanter valdes ut från respektive verksamhet, främst utifrån sin roll i 

verksamheten. Ett första urval skedde genom att välja två ledare/chefer - en från varje sektor 

som kunde anses ha en position där de var informerade om området/arbetet (DeWalt, 2009). 

Genom rekommendationer från dessa ledare valdes ytterligare fyra tjänstemän ut– två från 

varje verksamhet.  

 

 3.3 Datainsamling 

De kvalitativa intervjuerna genomfördes utifrån CRM:s semistrukturerade intervjuguide 

bestående av drygt 30 frågor. Dessa delas upp utifrån respektive dimension i modellen 

(Stanley, 2014). Modellen har nyligen utvärderats med utgångspunkt i de studier som gjorts 

hittills (Kostadinov, Daniel, Stanley, Gancia & Cargo, 2015), vilket bland annat resulterat i att 

såväl frågor och bedömningsskalan förändrats något. Framförallt består förändringen i 

tydligare formuleringar, vilket antas göra det lättare för informanter att förstå frågorna, att 

samla in relevant information, samt att poängsätta och gradera (Stanley, L., personlig 

kommunikation, 2015-03-31). Frågorna i intervjuguiden är allmänna och kan anpassas till 

olika problem och ämnen (Findholt, 2007). I intervjuguiden är den första och den andra 

dimensionen (”existerande insatser” samt ”kunskap om insatser”) sammanslagna då de berör 

samma område. Detta uppfattas som det vanliga tillvägagångssättet även i andra studier som 

använt CRM (se t.ex. DeWalt, 2009). De frågor som är centrala för att senare korrekt 
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poängsätta är tydligt markerade med fetad stil. De som inte är markerade får tas bort eller 

förändras om de inte är relevanta för ämnet eller kontexten (Findholt, 2007).  

 Då de senaste versionerna av intervjuguiden och bedömningsskalan är baserade 

på genomförda utvärderingar och analyser av modellen, och har tillhandahållits av företrädare 

för Tri Ethnic Center, ansågs dessa vara lämpligast att använda (Stanley, L., personlig 

kommunikation, 2015-03-31). Intervjufrågorna översattes först i sin ursprungliga form, och 

förändrades sedan för att passa ämnet social hållbarhet (se Bilaga 3). Översatt och förändrad 

version av intervjuguiden granskades och godkändes av handledare, och innan intervjuerna 

påbörjades genomfördes en testintervju för att säkerställa att frågorna förstods och att relevant 

information kunde inhämtas (Findholt, 2007).  

 Testintervjun resulterade i att ett par frågor togs bort, samt ett par mindre 

ändringar i utformningen av vissa frågor. Under dimensionen ”kunskap om frågan” bestod 

anpassningar framför allt i att frågorna var tydligt inriktade på en specifik "problematik" samt 

ett preventivt perspektiv. Frågor om aspekter relaterade till frågan var exempelvis: orsakerna 

till …, konsekvenser av …, tecken och symptom på… eller effekter på familj och vänner 

(Stanley, 2014). Här anpassades istället frågorna till social hållbarhet och omformulerades till: 

bakgrunden till arbetet med …, syftet eller målet att arbeta för…, indikatorer på och kriterier 

för…, samt vad som kan göras eller vilket arbete som krävs (se Bilaga 3). Ytterligare ett 

exempel på problematik- och preventionsinriktningen i den ursprungliga intervjuguiden ges 

under dimensionen ”klimat” där två frågor ströks helt: finns det några omständigheter under 

vilka medlemmar i samhället skulle tycka att frågan om … bör tolereras? samt hur många 

medlemmar i samhället är villiga att betala mer (t.ex. skatt) för att hjälpa till att finansiera 

insatser? Båda frågorna uppfattades som kontextuellt och ämnesmässigt felaktiga att 

inkludera. I intervjuerna bedömdes det initialt relevanta att fastställa ”kunskap om frågan” 

vilket också motiverade en ändring i ordningen av dimensionerna i intervjuguiden. 

 Ändamålet med intervjuerna var att få en uppfattning om 

sektorerna/verksamheterna i stort genom enskilda tjänstemän, syftet därför efterfrågades en 

helhetsbedömning på gruppnivå. Informanterna instruerades att utgå ifrån sitt eget perspektiv 

men inom ramen för sin sektor bedöma den generella kunskapen. Enskilda, direkta intervjuer 

genomfördes med utvalda tjänstemän under april 2015 utifrån intervjuguiden (se Bilaga 3). 

Informanterna fick inte se frågorna innan intervjun (Stanley, 2014) för att undvika möjligheter 

att utforska området vilket skulle kunna ge en felaktig uppfattning och bedömning. 

Intervjufrågorna ställdes i samma följd med möjlighet till följdfrågor vid behov. Intervjuerna 

genomfördes på informanternas arbetsplatser i enskilda rum, och tog mellan 50 minuter till 



12 

 

1½ timme. Varje intervju spelades in, transkriberades ordagrant och avpersonifierades för att 

sedan analyseras.  

 

 3.4 Dataanalys 

CRM:s angivna instruktioner för dataanalys användes, vilka inkluderade poängsättning/ 

gradering av datamaterialet (Stanley, 2014). I realiteten innebar detta att en s.k. riktad 

innehållsanalys genomfördes. Detta innebär en strukturerad process där kategorier baseras på 

tidigare forskning eller teori (Hsieh & Shannon, 2005). I denna studie utgjordes 

”kategorierna” inom ramen för innehållsanalysen av modellens förbestämda dimensioner (se 

Tabell 1), och dess kriterier enligt bedömningsskalan (se Bilaga 4).  

 För att få en fullständig uppfattning om materialet lästes samtliga 

intervjuutskrifter igenom i sin helhet, vilket rekommenderas av Edwards et al. (2000). 

Därefter ”kodades” materialet med utgångspunkt i kategorierna, genom att markera uttalanden 

som överensstämde med dimensioner och kriterier. I kodningen eftersöktes endast det 

manifesta innehållet (Graneheim & Lundman, 2003). Svar som getts inom ramen för en 

dimension (kategori) kan överensstämma med en annan kategori, varför flera genomläsningar 

skett för varje intervjuutskrift.  

 Med utgångspunkt i varje dimension analyserades sedan materialet utifrån den 

förankrade bedömningsskalan
4
, vilket medförde en siffergradering för varje dimension (se 

Bilaga 4). I graderingen är det också möjligt att sätta ett ”poäng” mellan två nivåer (t.ex. 4,5) 

då man kan hålla med om vissa delar av kriterierna för den högre nivån men inte alla (Stanley, 

2014). Även den förankrade bedömningsskalan översattes, dels för att anpassas till ämnet men 

också till de frågor i intervjuguiden som förändrats.  

 Poängsättning av samtliga intervjuer har gjorts vid två separata tillfällen av 

författaren med ett par veckors mellanrum. Intervjuutskrifterna har genomgått övergripande 

granskning av handledare, och en av intervjuerna har noggrant gåtts igenom i sin helhet även i 

fråga om poängsättning samt motivering till poäng av handledare. Efter poängsättning av 

varje intervju (se Bilaga 5) har sammanlagd poäng för respektive sektor adderats och 

dividerats för att räkna ut ett medelvärde per dimension. Slutligen adderades samt dividerades 

medelvärdena för att få en slutlig beredskapspoäng (medelvärde) för varje verksamhet på 

CRM:s bedömningsskala på nio steg. Beredskapsnivån på bedömningsskalan sträcker sig 

mellan ingen medvetenhet (steg 1) till professionalisering/ägarskap (steg 9) (Edwards et al., 

                                                 
4
 Författarens översättning. Ursprunglig benämning: anchored rating scale. 
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2000) (se Tabell 2, samt Bilaga 1 för utförlig beskrivning). Om siffran inte är ett heltal så 

avrundas den nedåt, för att inte överskatta gruppens beredskap (Stanley, 2014).  

       Tabell 2. Nio steg av beredskap enligt Community Readiness Model 

Beredskapsnivå 

Steg 1) ingen medvetenhet  

     Steg 2) förnekelse 

          Steg 3) svag medvetenhet 

               Steg 4) förplanering 

                    Steg 5) förberedelse 

                         Steg 6) initiering 

                              Steg 7) stabilisering 

                                   Steg 8) bekräftelse/expansion 

                                           Steg 9) professionalisering/ ägarskap 

Resultatet av intervjuerna och graderingen ger en bild av var fokus bör ligga och hur 

tillvägagångssättet bör se ut vid start av ett förändringsarbete för att nå största möjliga 

framgång. För varje steg i den niogradiga skalan finns konkreta förslag på tillvägagångssätt 

(Edwards et al., 2000). I enlighet med förslagen och baserat på studiens resultat formulerades 

därefter lämpliga åtgärder och strategier med hänsyn till studiens kontext. 

 

 3.5 Förförståelse 

Intresse och utgångspunkt för studieområdet grundar sig till viss mån i en pågående 

anställning som folkhälsoplanerare i vald kommun, varför det finns en förförståelse både för 

kommunen som sådan och för arbetet som pågår. Detta har naturligt påverkat mitt val av 

forskningsområde, men har också gett mig viktiga infallsvinklar för att kunna placera området 

i ett sammanhang. Min anställning är placerad på den avdelning där det strategiska 

utvecklingsarbetet utifrån de tre hållbarhetsdimensionerna framför allt pågår, vilket gett mig 

värdefull förförståelse om ämnet som sådant i relation till min studie.  

 I mitt urval av informanter har strävan varit att inte välja människor jag känner 

eller arbetar aktivt med, och inte heller befinner sig på den avdelningen där jag arbetar. 

Samtliga informanter fick ett informationsbrev (se Bilaga 2) innan intervjun, som bland annat 

klargjorde att studien inte var ett uppdrag från kommunen eller utifrån rollen som 

folkhälsoplanerare. Vid intervjutillfället uppmanades också informanten att i möjligaste mån 

förhålla sig till mig som en utomstående student utan kunskap om kommunen eller dess 

arbete.  
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 3.6 Etiska överväganden 

Utifrån de etiska principerna (Bryman, 2011:131f) förtydligades det i informationsbrevet (se 

Bilaga 2) som skickades ut till samtliga informanter att deras identiteter och svar var 

konfidentiella (förutom då handledare vid behov sett det avpersonifierade materialet). Det 

framkom också tydligt hur studien skulle gå till och att materialet endast användes till aktuell 

studie. Dessutom klargjordes det att intervjun skulle komma att spelas in samt att deltagandet 

var frivilligt och möjligt att avbryta när informanten själv önskade.  

 

4.0 Resultat  

Den totala Community Readiness-graderingen motsvarar medelvärdet för samtliga 

dimensioner per sektor (se Bilaga 5 för gradering per intervju). För sektor samhällsbyggnad 

var detta 4.95, och för kultur- och fritid 4,78 (se Tabell 3). Båda verksamheters totala 

gradering låg alltså mellan förplanering (steg 4) och förberedelse (steg 5). Vid en avrundning 

nedåt hamnade båda på steg 4, förplanering. Detta innebär utifrån beskrivningen av 

beredskapsnivåerna (se Bilaga 1) att kommuntjänstemän på båda sektorerna anser att ”det 

finns en ’problematik’ beträffande social hållbarhet, och att någon form av agerande borde 

ske. Det finns identifierade ledare, men pågående insatser är varken särskilt fokuserade eller 

detaljerade. Gruppen medger att det finns behov av någon slags förändring och en diskussion 

pågår men det finns en brist på ordentlig planering” (steg 4). Det närmar sig emellertid en 

nivå av att ”det pågår en planering och man kan fokusera djupare på detaljer” (steg 5). I 

enlighet med den här nivån finns ”en generell medvetenhet kring frågan, såväl som insatser 

och relaterade aktiviteter som delvis stöds av gruppklimatet. Ledarskapet är aktivt och man 

söker resurser”. En helhetsbeskrivning av samtliga informanter var att kommunen i fråga om 

social hållbarhet och arbetet med frågan befinner sig ”i en uppstartsfas” och ”i en 

förändringsprocess”.   

 I betraktande av resultaten bör man vara medveten om de olika stegens 

överlappande karaktär och att de inte är helt separerade. Det faktum att man rundar av 

medelvärdet nedåt kan också ge bilden av – i det här fallet – att de två sektorerna befinner sig 

på exakt samma beredskapsnivå fastän det kan finnas skillnader utifrån exempelvis 

dimensioner eller andra kontextuella, urskiljande faktorer (DeWalt, 2009).  

 De båda sektorerna skiljde sig inte avsevärt i fråga om de olika dimensionerna. 

Sektor samhällsbyggnad varierade i gradering mellan 4,5 till 5,17, medan kultur- och fritid 

varierade mellan 4,33 till 5,5 (se Tabell 3). I samtliga dimensioner låg samhällsbyggnad något 
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högre än kultur- och fritid, förutom i fråga om ledare/ledarskap där förhållandet var det 

omvända.  

Tabell 3. Medelvärden för respektive dimension samt totalt per verksamhet. 

                               Verksamhet 

Dimension 
Samhällsbyggnad Kultur- och fritid 

Kunskap om frågan 5 4,83 

Kunskap om insatser 5,17 4,58 

Ledare/ledarskap 4,5 5,5 

Klimat 5,17 4,67 

Resurser 4,92 4,33 

 
Totalt: 4,95 ≈ 4 Totalt: 4,78 ≈ 4 

 

 Kunskap om frågan 

Dimensionen ”kunskap om frågan” bedömer vilken kunskap det finns om social hållbarhet 

som begrepp och arbetet i stort inom sektorerna. Sektor samhällsbyggnad befann sig här på 

steg 5, vilket innebar att några kommuntjänstemän känner till något om bakgrunden till och 

syftet/målet med arbetet, samt indikatorer på och kriterier för social hållbarhet. Några 

anser/känner till att det är relevant i en lokal kontext. Tjänstemännen uppfattade att det fanns 

kunskap och medvetenhet om frågan och till viss del om arbetet som görs, men att det var 

svårare att placera in det i en större kontext eller system.  

”jag tänker ändå att det är väldigt många som är medvetna om frågan, sen tror jag kanske 

det är lite svårare att få in den i olika sammanhang” 

(tjänsteman, samhällsbyggnad) 

 På kultur- och fritid låg graderingen på 4,83, det vill säga en 4:a avrundad nedåt. 

Detta innebar att några vet lite om bakgrund, syfte och mål med arbetet, samt indikatorer på 

och kriterier för begreppet. Några anser/känner till att det är relevant i en lokal kontext. På 

kultur- och fritid bedömdes det som svårare att ringa in begreppet och särskilja arbetet 

specifikt till sektorn, särskilt då verksamheten i mångt och mycket samverkar med andra 

sektorer. Dessutom var det tydligt att verksamheten explicit arbetar med delar av social 

hållbarhet, och att kunskap om frågan i sin helhet troligtvis inte var särskilt hög - vilket alltså 

föranledde en något lägre gradering.  

”det som vi jobbar med mycket är ju delaktighet och liksom att få ungdomar  

att uppleva en känsla av egenmakt (…) så det känner ju personalen till mycket väl  

men det är ju… jaa… social hållbarhet, det är ju också ett brett begrepp,  

och de delarna som vi jobbar med känner vi väl till” 

(tjänsteman, kultur- och fritid) 
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Inom båda sektorerna var det tydligt att det fanns en osäkerhet kring vad andra tjänstemän 

egentligen uppfattade som social hållbarhet. Det beskrevs också att organisationen i stort inte 

formulerat en samstämmig bild av begreppet, något som föranledde ovisshet av vad som 

egentligen var av vikt beträffande frågan. Dessutom bedömdes det i hög grad vara samma 

grupp människor, såväl tjänstemän som ledare, som arbetade med frågan och hade ett intresse 

av området.   

 Kunskap om insatser 

”Kunskap om insatser” redogör för hur väl tjänstemän känner till insatser (aktiviteter, 

program eller projekt) som arbetar med eller berör frågan, om det finns missuppfattningar om 

insatser och hur informationen sprids. Inom samhällsbyggnad graderades kunskapen som en 

5:a (exakt 5,17), vilket innebar att några har hört talas om lokala insatser, känner till syftet 

med insatserna, vilka insatserna riktar sig mot samt hur de är uppbyggda. Informanternas 

beskrivningar tydde också på att det finns en medvetenhet om vilka sorts insatser man kan 

genomföra för att öka den sociala hållbarheten och att man börjat prioritera arbetet, men att 

själva arbetet fortfarande är i en tidig och relativt outvecklad fas.  

”det känns inte som att vi jobbar så jätteaktivt med det, inte än så länge, mer än att det finns 

en vilja att göra det mer (…) det känns som att det kan utvecklas ganska mycket” 

 (tjänsteman, samhällsbyggnad) 

På kultur- och fritid var graderingen för dimensionen 4,58, det vill säga 4, vilket innebar att 

några har hört talas om lokala insatser och känner till syftet med dessa. Inom verksamheten 

framkom det tydligt att det fanns en något större osäkerhet kring vilka insatser som pågick, 

samt huruvida dessa egentligen berörde social hållbarhet eller inte. Det förtydligades att man 

skulle kunna se flera insatser som att de ökar och främjar en social hållbarhet, även om det 

kanske inte varit en explicit målsättning.  

”det [social hållbarhet] är ju inte nåt man skriver på en affisch liksom”  

(tjänsteman, kultur- och fritid) 

Dessutom ansågs många av sektorns insatser inte tydliggöra begreppet som sådant utan 

använda ett smalare begrepp, eller inte klargöra det alls. Två av informanterna nämnde de 

sociala investeringsprojekt som pågår i kommunen som tydliga insatser som arbetar med 

frågan, men det var inte tydligt att det fanns en omfattande, spridd kunskap. Informanterna 

nämnde i stort sett endast de insatser som pågick inom den egna sektorn, eller som sektorn var 

involverad i. Exempelvis nämnde alla på sektor samhällsbyggnad det pågående arbetet med 

en Översiktsplan (ÖP). Trots detta nämnde ingen av informanterna på kultur- och fritid ÖP-

arbetet som en pågående insats. Detsamma gällde i det motsatta fallet, med insatser som 
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kultur- och fritid-informanterna redogjorde för. Informanterna ansåg också att tjänstemän 

kände till insatserna men nästan samtliga var överens om att det kunde förekomma 

missuppfattningar, vilket föranlett bedömningen att omfattningen och spridningen av 

kunskapen om insatser trots allt inte varit särskilt stor.   

 Ledare/ledarskap 

I fråga om dimensionen ”ledare/ledarskap” avses huruvida ledare (i det här fallet såväl chefer 

som politiker) förmedlar och stöttar att social hållbarhet är en viktig fråga att arbeta med, och 

i vilken grad de själva engagerar sig. Sektor samhällsbyggnad låg här på 4,5, det vill säga en 

4, som motsvarar att några ledare anser att är en fråga och att någon slags insats behövs. 

Däremot deltar endast ett fåtal i att utveckla, förbättra eller implementera insatser. Inom 

sektorn beskrevs att det i stort sett inte förelåg något motstånd mot att arbeta med social 

hållbarhet, men att det delvis kunde handla om prioriteringar och att det ofta skedde på 

(”lägre”) tjänstemäns egna initiativ. Man har öppnat upp för frågan och ambitionen beskrivs 

till viss del som hög, men prioriteringen nådde inte upp till ambitionsnivån.  

”jag vet aldrig att det har kommit nånting ovanifrån om att det är social hållbarhet som vi 

ska jobba specifikt med (…) [men] det blir ett visst utrymme för att arbeta med frågorna” 

(tjänsteman, samhällsbyggnad) 

Inom kultur- och fritid låg graderingen på 5,5 där en 5:a beskriver att några av ledarna deltar i 

att utveckla, förbättra, implementera eller tilldela resurser för insatser. Det skildrades inom 

sektorn att det finns några mycket drivande ledare, och att man delvis skiftat fokus för att 

arbeta prioriterat med de delar av social hållbarhet man ansåg relevanta för verksamheten 

(delaktighet och inflytande). Enligt informanterna innebar detta att ledarna i stort stöttade 

arbete med frågan. Beträffande politiska ”ledare” fanns det något motstridiga beskrivningar 

inom sektorerna av hur man uppfattade deras roll och stöd i frågan. Dels bedömdes det finnas 

indikationer på att frågan blivit allt mer prioriterad i politiska inriktningsdokument. Emellertid 

fanns det också uppfattningar att politiker antagligen inte var så kunniga i frågan samt att 

ekonomiska målsättningar ofta prioriterades över annat.  

 Klimat 

Dimensionen ”klimat” beskriver stämningen och attityden beträffande frågan bland 

tjänstemännen, samt i vilken mån de deltar i insatser. Inom samhällsbyggnad var graderingen 

5,17, det vill säga 5, vilket innebar att några kommuntjänstemän deltar i att utveckla, förbättra 

eller implementera insatser. Frågan beskrevs som allt viktigare och, som nämndes ovan i fråga 

om ledare/ledarskap, så vittnade tjänstemännen om att det skapas något mer utrymme för 

arbetet. På kultur- och fritid låg graderingen på 4,67, vilket motsvarar en 4:a och att några 
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anser att det är en fråga och att insatser behövs, men endast ett fåtal deltar i att utveckla, 

förbättra eller implementera insatser. Det upplevdes eventuellt som lättare att få möjlighet att 

arbeta med social hållbarhet än vissa andra frågor, men att ambitionen även här var högre än 

prioriteringen i faktisk handling. 

”det skulle vara lättare att jobba med [social hållbarhet] än om man skulle säga  

’jag vill jobba med’… ja, vad ska vi säga, genus!” 

(tjänsteman, kultur- och fritid)  

 Resurser 

För den sista dimensionen, ”resurser”, befann sig båda sektorerna på graderingen 4 

(samhällsbyggnad något högre, se Tabell 3). Dimensionen redogör för resurser i form av 

pengar, tid, människor m.m. Graderingen innebar att det finns vissa resurser för insatser 

identifierade, och några tjänstemän har undersökt eller undersöker att använda dessa resurser 

för att arbeta med frågan. Inom sektor samhällsbyggnad var det svårt för informanterna att 

skilja resurser spenderade på att arbeta med specifikt social hållbarhet eftersom sektorn 

bedriver sin verksamhet utifrån ett helhetsperspektiv och ofta i projektform. Det bedömdes 

delvis finnas möjligheter till såväl finansiella resurser, extern expertis och anställdas avsatta 

tid om frågan valdes att prioriteras.  

”sen är ju inte de pengarna så specifikt avsatta för social hållbarhet (…)  

i och med att social hållbarhet är en del i liksom ett större sammanhang” 

(tjänsteman, samhällsbyggnad) 

På kultur- och fritid beskrevs till viss del en annan situation men där det ändå fanns 

möjligheter att arbeta med frågan på olika sätt. Det var också vissa verksamheter inom sektorn 

som kontinuerligt sökte externa bidrag för att bland annat arbeta med frågan, men en relativt 

begränsad satt budget för extra insatser. Informanterna angav på båda sektorerna att tidsbrist 

var det absolut största hindret för att arbeta mer med frågan. Några påpekade också att 

tidsbrist egentligen är en prioriteringsfråga, vilket överensstämmer med tidigare fynd om att 

prioriteten vad gäller frågan eventuellt brister trots intresse och vilja att arbeta med den.  

 

 4.1 Åtgärder och strategier 

Enligt förslag på lämpliga åtgärder (Stanley, 2014) omfattar steg 4 rekommendationer som att 

exempelvis introducera information om ämnet i media och olika utåtriktade presentationer. 

Man bör också utvärdera de insatser som pågår i kommunen, och bilda fokusgrupper för att 

diskutera och utveckla lokala strategier. Eftersom båda verksamheterna ligger nära steg 5 

finns det också skäl till att se på förslagen till agerande på denna nivå. Här föreslår man att 
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utöka utvecklingen av lokala strategier genom att i högre grad bjuda in till publika forum, 

exempelvis medborgardialoger. Centrala ledare bör också officiellt visa sitt stöd för att arbeta 

med frågan, samt att man ser till att pågående aktiviteter är levande och aktiva – vilket kan 

stimuleras genom uppmärksammande aktiviteter.  

 

5.0 Diskussion  

 5.1 Resultatdiskussion 

Denna studie har med hjälp av Community Readiness Model undersökt och bedömt 

beredskapen för att arbeta med social hållbarhet i två kommunala sektorer – samhällsbyggnad 

respektive kultur- och fritid. Genom användandet av modellen har studien kunnat visa på 

centrala delar av beredskap som kunskaper, resurser, ledarskap, insatser och attityder som kan 

vara betydelsefulla i arbetet med social hållbarhet.  Det är centralt att understryka att det är 

helhetsuppfattningen hos de båda sektorerna som huvudsakligen eftersökts. Exemplifieringar 

utgår i viss mån från enskilda citat men fokus är på gruppnivå, och beskrivningen strävar efter 

att belysa överensstämmande skildringar framför allt inom respektive sektor.  

 Beredskap i två kommunala sektorer 

Den totala beredskapsgraderingen (som för respektive sektor låg på steg 4) och 

graderingsbeskrivningen stämmer väl överens med informanternas uppfattning att ett lokalt 

arbete i kommunen påbörjats för att arbeta med frågan om social hållbarhet. Det finns en 

medvetenhet om området och att man ”borde” arbeta för en förändring. Ambitionen beskrivs 

som hög, vilket stämmer överens med en samhällelig trend av influenser och påverkan från 

nationell och regional nivå (se t.ex. Västra Götalandsregionen, 2013) vilket naturligt lyfter 

frågan. Prioriteringen beskrivs dock som lägre i handling, vilket anses vara ett hinder för 

framgång (Sveriges Kommuner och Landsting, 2014), och antas påverka beredskapen. Det 

beskrivs också att man inte lyckats placera in frågan i ordinarie verksamhet och system, 

samtidigt som en pågående utveckling sker inom kommunen. Detta kan innebära att frågan är 

en del av dessa processer men att det är svårt att ”plocka ur den ur sitt sammanhang”.  

 De sammanlagda redogörelserna för sektorerna var relativt samstämmiga. De få 

skillnaderna kan tyda på att kommunen har tagit ett grepp om frågan som helhet och framöver 

avser att implementera förändringar inom olika verksamheter. Jan Olsson (2009) har 

undersökt hur kommuner på olika sätt operationaliserat hållbar utveckling, och menar att det 

kan finnas en medveten strategi i en tid av förändring där man försöker lära sig att 

implementera ”det nya” steg för steg, vilket skulle kunna vara gällande i aktuell kommun 

utifrån resultatet. Det kan också finnas ett visst motstånd mot den ”nya idén” vilket föranleder 
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att konceptet endast får möjlighet att finnas med i vissa projekt och områden (Olsson, 2009). 

Baserat på omfattningen av aktuell studie är det emellertid svårt att avgöra.  

 De två verksamheterna samt informanterna är relativt centralt placerade 

organisatoriskt i kommunen, vilket kan innebära möjligheter att uppdatera sig på förändringar 

snabbare till skillnad från tjänster ute i kommunens mer ”operativa verksamhet”. En 

undersökning av mer operativa verksamheter bedöms eventuellt ha gett lägre graderingar 

inom samtliga dimensioner. Detta antagande skulle dock innebära att de som arbetar närmare 

invånarna, och därmed har stora möjligheter att påverka ”vardagsnära” faktorer som relaterar 

till social hållbarhet, eventuellt inte har kompetens, stöd eller resursuppbackning att arbeta 

med frågan.  

 Ett svårdefinierat begrepp  

Social hållbarhet är ett vedertaget komplicerat begrepp, vilket gör det till ett svårt 

undersökningsområde till att börja med. Teman och begreppsförklaringar sammanfaller och 

överlappar ofta med varandra (se exempelvis Åhman, 2013; Vallance et al., 2011). Trots 

riktlinjer från nationell och regional nivå ligger mycket ansvar på kommunerna för att arbeta 

med frågan som helhet och dess centrala delar. Studien visade att det fanns tveksamheter om 

tjänstemän generellt inom sektorerna hade omfattande kunskap om frågan, samt huruvida man 

definierade det på samma sätt. Kunskap om frågan kan bero på rent intresse. Man kan också 

föreställa sig att det har att göra med vilken utbildning man har, då vissa utbildningar 

inkluderar kunskap om hållbarhet vilket skapar en teoretisk medvetenhet som saknas inom 

andra utbildningar och därmed yrken. Osäkerheten kring kunskap om frågan relaterar också 

till att det främst bedömdes vara en liten grupp människor som arbetade med frågan, vilket 

innebär att kunskapen inte sprider sig utan stannar i en viss sfär. 

 Även om några tjänstemän hade en medvetenhet om frågan uppfattades det som 

ett längre steg till att faktiskt kunna tillämpa begreppet fullt ut, vilket visar på att 

användningen av begreppet kan bli svår när definitionen är oklar och tvetydig. Distinktionerna 

mellan olika synsätt är viktiga för förståelsen och tillämpningen av social hållbarhet, men 

definitioner och redogörelser av centrala delar förtydligar inte nödvändigtvis hur begreppet 

ska tillämpas i handling, något som i slutändan blir det mest centrala (Vallance et al., 2011). 

Kemp och Martens (2007) menar att hållbar utveckling (i stort) också bör ha sitt ursprung i en 

(social) konsensus kring vad som anses vara ohållbart samt vad utveckling omfattar (Kemp & 

Martens, 2007).   

 Definitionen av social hållbarhet kan också bero på ämnet man verkar inom 

(Åhman, 2013); många forskare som beskrivit begreppet utgår från sina ämnesområden, vilket 
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kan förväntas gälla även olika arbetsområden och yrkeskategorier. Det stämmer också 

överens med att det ofta är lokala tjänstemän (exempelvis samhällsplanerare) och 

beslutsfattare som står för betydelsen av hållbarhet just på grund av begreppets 

avgränsningssvårighet (Brorström, 2014, citerar Lombardi, Porter, Barber & Rogers, 2011; 

m.fl.). Detta skulle kunna leda till att en formulerad definition inte anses kunna appliceras på 

samtliga verksamheter i en kommun, och därför åsidosätts arbete med frågan inom vissa 

verksamheter. Samtidigt är ett antagande att respektive verksamhet bör utgå ifrån egna 

målsättningar och hitta sitt ”arbetsområde” inom ramen för social hållbarhet för att kunna 

fokusera sitt arbete. Att forma en klar definition av social hållbarhet anses öka 

användbarheten och vara avgörande för hållbarheten i stort (Vallance et al., 2011; Magis & 

Shinn, 2009), tillsammans med att definiera lokala lösningar och indikatorer (Stren & Polése, 

2000; McKenzie, 2004, citerade i Åhman, 2013). Då folkhälsoarbete allt oftare kopplas till 

social hållbarhet kan det också vara relevant att inom ramen för kontexten reflektera kring vad 

komplexiteten och användbarheten beträffande social hållbarhet innebär för folkhälsa och 

folkhälsoarbete i ett kommunalt perspektiv.  

 Insatser för social hållbarhet 

I dimensionen insatser betonades det att det var svårt att vara säker på vilka insatser som 

egentligen arbetade för en ökad social hållbarhet, vilket också kan kopplas till en oklar 

begreppsförklaring och avgränsning inom kommunen. En samstämmig syn på insatser borde 

alltså vara beroende av att definitionen av begreppet är samma för alla. Detta innebär också 

att det kan antas svårt för tjänstemän att skilja på ”business as usual” och fokuserat arbete 

med frågan. Det kan dels innebära att arbete med frågan naturligt finns i verksamheten, eller 

att man inte är fokuserad i arbete med frågan eller har tydliga målsättningar kopplade till den 

sociala hållbarheten. Ett framgångsrikt arbete involverar bland annat en konkretisering av 

begreppet samt att man kopplar det till relevanta sociala bestämningsfaktorer (WHO, 2008). 

Även om man inte i allt arbete talar explicit om social hållbarhet understryks alltså fördelen 

av att inom kommunen och det kommunala arbetet klargöra innebörden.   

 Att det i princip endast fanns kunskap om den egna sektorns insatser tyder 

eventuellt också på att det fortfarande förekommer mycket ”stuprör” inom kommunen, vilket 

beskrivs som ett av de största hindren för att nå framgång med frågan (Sveriges Kommuner 

och Landsting, 2014). Sociala investeringar nämndes vidare som pågående insatser i 

kommunen för att ”arbeta med frågan”, vilket korrelerar med rekommendationer för att öka 

den sociala hållbarheten (SKL, 2013; VGR, 2013) och belyser en rådande förändring. 
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 Ledarskap, klimat och resurser 

Det skiljde mycket lite mellan sektorerna och de olika dimensionerna, men kultur- och fritid 

låg något högre inom ledarskap. Detta kan grunda sig i att informanterna beskrev framför allt 

en mycket aktiv chef, som involverade sig ute i verksamheterna och även aktivt intresserade 

sig för frågan. Vanliga svårigheter med att hantera eller arbeta med en fråga är enligt 

utvecklarna av CRM just att ledare i organisationen brister i fråga om aktivt agerande eller 

stöd (Edwards et al., 2000). Avseende det politiska ledarskapet poängterar bland annat SKL 

(2014) att en av framgångsfaktorerna för att möjliggöra ökad social hållbarhet är politisk 

uppbackning och kontinuitet (2014). Detta kan förväntas omfatta att det politiska ledarskapet 

också är tydligt och otvetydigt i den kommunala förvaltningen, något som inte framkom i 

studien.  

 Dimensionen klimat, som kan sägas beskriva bland annat attityd för att arbeta 

med frågan, väckte intressanta frågeställningar – exempelvis huruvida klimatet kan påverkas 

av att den ena sektorn i hög grad är lagstyrd. Sektor samhällsbyggnad styrs i hög grad utifrån 

Plan- och Bygglagen (SFS, 2010), som kräver att exempelvis miljökonsekvensanalyser som 

medborgardialoger genomförs enligt vissa kriterier. Vissa av dessa kan ses som direkta 

åtgärder inom ramen för social hållbarhet. Det skulle också kunna upplevas som ”lättare” att 

arbeta med frågan av den anledningen att man är lagstyrd och tvungen att se kopplingarna till, 

eller får möjlighet att föra in, en social hållbarhetsaspekt. Inom kultur- och fritid är 

verksamheten å andra sidan i hög grad behovsstyrd och individfokuserad (särskilt 

fritidsverksamheten), vilket skulle kunna påverka att man inte i lika hög grad har ett 

helhetsperspektiv eller ser sig som ansvarig att genomföra vissa insatser.  

 Det förekom ingen graderingsskillnad vad gällde resurser, men utifrån 

beskrivningarna av de båda sektorerna förefaller det skilja sig åt något. Olika former av 

resurser (tid, pengar, människor) fanns på båda sektorerna, men man beskrev 

resursförvaltningen något olika. Sektorernas målsättningar och uppdrag verkar ha en 

inverkan, och eventuellt influera hur resurstillgången ser ut och hur den upplevs. Intressant 

nog angav samtliga informanter tidsbrist som det största hindret för att arbeta med frågan, 

vilket föranleder tankar kring om tiden egentligen kan räknas som den viktigaste resursen i 

sammanhanget.  

 Åtgärder och strategier enligt CRM 

Avslutningsvis beskrivs förslag på åtgärder och strategier utifrån CRM, vilka i stort bedöms 

stämma överens med informanternas samlade redogörelser. En rekommendation i en 

kommunal kontext kan till exempel vara att man fokuserar på att sprida en enhetlig bild av 
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vad begreppet och arbetet med social hållbarhet innebär i organisationen, samt att tydliggöra 

vad som förväntas av respektive sektor/verksamhet inom ramen för arbetet. För att underlätta 

detta kan en djupare analys där man identifierar exempelvis hinder och möjligheter inom varje 

sektor vara fördelaktig. Genom att sprida information om det arbete som görs kan man 

eventuellt också öka en tvärsektoriell samverkan. Då ledares prioritering och stöd anses 

särskilt viktigt antas det också vara lämpligt med tydliga riktlinjer och uppdrag.  

 Då exempelvis medborgardialoger anges som ett förslag enligt CRM, och en av 

verksamheterna i aktuell studie redan genomför dessa på grund av lagstadgade krav, är det 

viktigt att understryka relevansen av att anpassa åtgärderna till den lokala kontexten och 

verksamheten. På grund av CRM:s framför allt preventiva inriktning i sin grundform är det 

också av vikt att djupare analysera det material man har för att anpassa åtgärder och strategier 

efter ämnesområdet.  

 

 5.2 Metoddiskussion 

Aktuell studie har genom användandet av Community Readiness Model baserat många av 

sina metodologiska val på modellens riktlinjer för såväl urval, insamling och analys. CRM 

kan användas både som forsknings- eller utvärderingsverktyg, eller som samhällsbedömning 

inför en insats (Plested et al., 2007). Modellen kan också anpassas utifrån förutsättningar och 

ämnesområde (Findholt, 2007). CRM-handboken (Stanley, 2014) bidrog med lättanvända och 

anpassningsbara instruktioner som gör det till en lämplig modell, där man kan anpassa 

ambitionsnivån efter sammanhanget. Detta motiverade användningen av modellen trots att 

den är relativt obeprövad i en svensk kontext, i synnerhet på kommunnivå samt i fråga om 

ämnesområdet.  

 Tillförlitlighet och överförbarhet 

DeWalt redogör för ett antal utmaningar i anknytning till CRM som i sin grundform söker 

kvantifiera kvalitativ data. Detta innebär att man inte når helt upp till varken kvantitativ eller 

kvalitativ forskningsstandard (DeWalt, 2009). Utvecklarna av modellen menar dock att 

eftersom den är kontextbunden och anpassas efter ämnet så är validitet och reliabilitet svåra 

att mäta. Detta omfattar alltså en inneboende styrka såväl som svaghet för modellen. 

Modellens steg-för-steg-guide antas säkerställa såväl stringens i processen som tillförlitlighet 

i hög grad (DeWalt, 2009). Kostadinov et al. rekommenderar ett antal steg som kan vara 

särskilt viktiga att explicit beskriva i relation till ett användande av CRM för att säkerställa 

tillförlitlighet (2015), vilket aktuell studie har eftersträvat att följa i alla delar av processen.  
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 För att öka överförbarheten är det bland annat viktigt med täta beskrivningar 

(Graneheim & Lundman, 2003), vilket eftersträvats genom bland annat grundliga 

beskrivningar av studiens process, kontext och författaren själv genom exempelvis 

redogörelse för förförståelse osv. Författarens anställning i vald kommun kan exempelvis ha 

påverkat intervjusituationerna genom att informanterna känt till kopplingen till kommunen, 

vilket kan ha föranlett viss återhållsamhet i redogörelsen. Det kan å andra sidan ha upplevts 

som ett sätt att nå fram med en åsikt. Kännedom om kommunens verksamheter kan också ha 

påverkat intervjuerna, till exempel genom en grundläggande kunskap om kommunens 

organisation som förenklat förståelse för informanternas beskrivningar. I analysprocessen kan 

förförståelse inverka på processen genom att materialet tolkas genom de uppfattningar och 

den kunskap man har. Det kan också ha underlättat analyserandet och gett värdefulla insikter i 

informanternas skildringar att känna till visst arbete som görs, exempelvis vissa insatser. 

Sammantaget kan flera faktorer utifrån detta perspektiv påverkat resultatet. Genom den 

explicita uppmaningen att informanterna skulle se intervjuaren som en extern person, genom 

att följdfrågor noggrant har ställts vid intervjutillfällena samt att handledare granskat 

materialet antas åtgärder ha vidtagits för att minska risken. 

 Urval och intervjuer  

Inledningsvis var tanken att undersöka hela kommunen genom att titta närmare på två 

sektorer. Det visade sig problematiskt för informanterna att ge en bild av alla kommunens 

anställda, vilket föranledde att fokus för studien blev två sektorer. Ett bredare urval hade 

kunnat ge ett mer varierat resultat, vilket kunnat öka studiens överförbarhet. Beträffande 

urvalet valdes informanter från två olika sektorer för att belysa ämnet ur olika synvinklar, 

vilket ökar studiens trovärdighet (Graneheim & Lundman, 2003). Bland informanterna 

upptäcktes också vid ett av intervjutillfällena att en informant endast arbetat i fyra månader, 

vilket innebär en svaghet för tillförlitligheten (Bryman, 2011:355) då kunskapen om ämnet 

och arbetet kanske inte var fullständiga. Detta uppmärksammades först vid intervjutillfället, 

och beslutet togs att genomföra intervjun och använda materialet. Personen bedömdes ha en 

nyckelposition, och eftersom kunskap om den egna verksamheten var fokus fanns det ändå 

värdefull information att få. De delar av materialet där det tydligt framkom att det förelåg 

brist på kunskap har ej räknats med i bedömningen.  

 Intervjuguiden genomgick en översättning vilket innebär att det kan förekomma 

språkliga variationer och distinktioner som är svåra att upptäcka. Användningen av den 

nyligen uppdaterade versionen av intervjuguiden, i kombination med anpassningen av guiden 

föranledde en viss förändring i frågornas inriktning som kan innebära svagheter för studiens 
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tillförlitlighet. Detta innebär att processen inte utgår helt ifrån modellens ursprungliga 

uppbyggnad och tillvägagångssätt, vilket kunnat påverka resultatet. Utvecklarna av modellen 

menar att den ska vara anpassningsbar oberoende av språk, kontexter och ämnen, och det är 

explicit fördelaktigt att förändra exempelvis frågorna så att de passar studien. Borttagandet av 

vissa frågor bedömdes därför inte som avgörande för studiens resultat då de inte var 

markerade som viktiga för graderingen. I studiens process har tillvägagångssättet varit 

konsekvent, såväl i fråga om intervjuer som analysförfarande och bedömning, vilket antas tala 

till studiens fördel. Det presenterar däremot en komplexitet med och ett visst ifrågasättande av 

att modellen kan antas vara ”allmän” för många olika ämnen (Findholt, 2007). Som nämnts 

bedömdes intervjuguiden i vissa fall vara alltför inriktad på ett preventionstänk och utgå ifrån 

en ”problematik”. Detta hade till följd att vissa av frågorna upplevdes som svåra att anpassa. 

Då såväl intervjuguide som bedömningsskala anpassades parallellt och utifrån samma 

”kriterier” bedömdes detta vara ett korrekt förfarande i sammanhanget. För att säkerställa 

tillförlitlighet och överförbarhet skulle fler studier behöva genomföras utifrån en användning 

av den uppdaterade versionen av intervjuguiden och bedömningsskalan inom olika 

ämnesområden samt olika kontexter.  

 Utvecklarna av CRM rekommenderar telefonintervjuer för att minska risken för 

påverkande faktorer och tolkningar baserade på exempelvis ansiktsuttryck, utseende, ålder, 

etc. (Edwards et al., 2000; Bryman, 2011:209). En risk är dock att de blir mer formella (Ahrne 

och Svensson, 2011:46) vilket eventuellt hade kunnat resultera i bristande kvalitet i 

svarsmaterialet. Förförståelsen ansågs dock spela en viktig roll, då det bedömdes svårt att 

inom kommunen få sitta ostörd och prata i telefon under en timme, särskilt då öppna 

kontorslandskap är vanligt förekommande i vald kommun. Testintervjun gav också 

indikationer på att vissa frågor behövde förklaras och tydliggöras, något som kan upplevas 

svårare över telefon. Slutligen beräknades intervjuerna ta 30-60 minuter (Stanley, 2014) och 

då telefonintervjuer rekommenderas att inte överstiga 20-25 minuter (Bryman, 2011:209) togs 

beslutet att direktintervjuer var mest fördelaktiga.  

 Analysprocess 

Nackdelen med användningen av en riktad innehållsanalys (och CRM:s analysprocess) kan i 

det här fallet vara att resultatet ”styrs” och centrala delar inte uppmärksammas då de inte är 

relevanta för kategorierna/dimensionerna (Hsieh & Shannon, 2005). Fördelarna bedöms vara 

att kunskap om såväl ämnesområdet, kontexten och användandet av CRM utökas, samt att 

resultatet blir just riktat inom vald kontext. Dessutom utgår analysmetoden från det fasta 
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ramverk som CRM anger, vilket i sin tur både är välanvänt och utvärderat (Stanley, L. 

personlig kommunikation, 2015-03-31).  

 En uppenbar svaghet med aktuell studie är att man enligt modellen bland annat 

bör ha två separata poängsättare i analysprocessen (Stanley, 2014) för att i högre grad kunna 

säkerställa studiens trovärdighet (DeWalt, 2009). På grund av studiens utformning och 

sammanhang var författaren mer involverad i alla delar av studien än vad som 

rekommenderas och genomförde exempelvis graderingarna på egen hand. För att öka 

trovärdigheten poängsattes samtliga intervjuer vid två separata tillfällen med ett par veckors 

mellanrum, samt granskades av handledare.  

 Att använda CRM  

En nackdel med CRM ligger i svårigheten att veta när informanterna talar utifrån sin egen 

erfarenhet/kunskap eller när det rör tjänstemän i stort. Det kan också vara svårt att avgöra om 

kunskapen är baserad på faktisk vetskap eller hörsägen (DeWalt, 2009). I studien strävades 

efter att klargöra genom sonderande frågor som exempelvis ”menar du din egen sektor nu?” 

när det var oklart vilket som avsågs. En fördel kan vara att man genom modellen syftar till att 

undersöka gruppens uppfattning. Om en informant då baserar ett svar på hörsägen, men det 

inte framkommer bland andra informanter är det inte troligt att det kommer anses vara ett 

”avvikande svar” eftersom det inte samstämmer med övriga informanters. En annan svårighet 

med modellen bestod också i att det ansågs svårt att kvantifiera informanternas svar i enlighet 

med bedömningsskalan, då exempelvis skillnaden mellan ”några” och ”ett fåtal” 

kommuntjänstemän inte är tydlig (DeWalt, 2009). 

 Modellens uppdelning i nio beredskapssteg (se Tabell 2) förväntas ge en bred 

skala och en varierad bild av en särskild kontext. Det är däremot inte helt tydligt att passa in 

”rätt” information på ”rätt” skalsteg eftersom de är överlappande och det är, som nämnts, 

möjligt att ligga mitt emellan två steg (DeWalt, 2009). Som uppvisades i resultatet kan också 

samma gradering ha substantiellt olika inneboende bakgrund (se exempelvis dimensionen 

”resurser”), vilket kan föranleda något missvisande resultat. CRM ger emellertid en möjlighet 

att öka förståelsen för en fråga i en viss kontext (DeWalt, 2009), vilket varit strävan för 

studien och talar för användandet av modellen.  

 Ämnet social hållbarhet 

Eventuellt hade man i aktuell studie vunnit på att begränsa eller avgränsa begreppet/området 

social hållbarhet. Enligt Stanley kan ett alltför brett ämne resultera i att det blir svårare att 

gradera, såväl som att utforma en strategi för lämpliga åtgärder. Det kan också ha som följd 

att informanter tolkar ämnet olika (Stanley, 2014). Just detta bedöms visserligen ha föranlett 



27 

 

ett intressant resultat för studien. Att avgränsa området ytterligare hade medfört att man inte 

förutsättningslöst kunnat undersöka uppfattningen av begreppet i kontexten. 

 Slutligen innebar användandet av CRM en stor mängd datamaterial som gav 

mycket information om både frågan och kommunen, och vilka möjligheter och hinder som 

finns. I en stor organisation som en kommun och med hänsyn till ett brett område som social 

hållbarhet så uppfattas det också som fördelaktigt att genomföra en djupare innehållsanalys 

för att belysa faktorer som inte kommer fram i den initiala CRM-graderingen, men som kan 

vara betydelsefulla i den fortsatta organisationsprocessen. För studien bedömdes CRM vara 

användbar eftersom den gav en breddad förståelse för valt ämne. Den möjliggjorde och 

medvetandegjorde fokus på ett område där man vill arbeta annorlunda eller få en bild av 

medarbetares kunskaper och uppfattningar. Vid en bredare användning kan man tänka sig att 

resultatet i en kommun kan ligga till grund för fokusgrupper, framtida strategier och 

informationsspridning.  

 

6.0 Slutsatser och implikationer för fortsatta studier  

Beredskapen för att arbeta med social hållbarhet på kommunal nivå visar i aktuell studie på en 

nivå av förplanering utifrån CRM:s förbestämda beredskapsskala. I den här studien innebär 

det att det finns en medvetenhet om frågan och att man anser att någon form av förändring 

och ytterligare agerande bör ske. Det finns få identifierade ledare, samt några men inte 

fokuserade insatser som arbetar med frågan. Det pågår en diskussion men råder brist på 

planering.  

Begreppet social hållbarhet är komplext och svårt att tillämpa utan en klar 

definition och lokal förankring. Samstämmigheten beträffande begreppet och arbetet inom 

kommunen beskrivs som låg. Det finns en viss medvetenhet och kunskap om frågan, men inte 

i ett större sammanhang. En hög ambitionsnivå korrelerar inte nödvändigtvis med en lika hög 

prioritering i faktisk handling. Det är också viktigt att analysera beredskapen med hänsyn till 

den specifika verksamheten.  

 Utifrån beredskapsnivån förplanering bör utåtriktade insatser i kommunen 

fokusera på att sprida mer kunskap om frågan och en samstämmig definition av såväl 

begreppet som arbetet med frågan. Man bör utvärdera insatser och planera framtida strategier. 

Ledare bör tydligt prioritera frågan, och för att öka kunskapen bör det spridas information om 

arbetet som görs.  Det är centralt är att anpassa åtgärderna och strategierna efter den lokala 

kontexten och verksamheten.  

 För att kunna använda Community Readiness Model och bedöma 

användbarheten av modellen i en kommunal (och svensk) kontext i framtida forskning krävs 
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fler studier inom området. I en kommun kan det exempelvis bredda förståelsen med studier i 

fråga om beredskap hos såväl olika tjänstemän, politiker samt andra samhälleliga aktörer. En 

breddning av tillämpningen i fråga om ämne borde också i högre grad kunna avgöra 

modellens allmängiltighet. CRM erbjuder en koncis och strukturerad process för att öka 

medvetenheten och undersöka uppfattningen om en viss fråga i en viss kontext, och på 

kommunal nivå kan det vara fördelaktigt att genomföra studier med ett brett urval för att 

åstadkomma en helhetsbild. Modellen kan också ligga till grund för jämförande eller 

longitudinella studier som bedömer beredskapen i olika grupper eller över tid, vilket kan vara 

lämpligt för en kommunal kontext. 
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Bilaga 1   

Community Readiness Model beredskapsskala 

Beskrivning av de nio stegen av beredskap 

 

Beredskapsnivå Beskrivning 

Steg 1) ingen medvetenhet  Gruppen och ledarna erkänner inte ämnet/frågan som ett problem. 

Steg 2) förnekelse 
Det finns ett litet eller inget igenkännande av ett eventuellt problem, men 

oftast erkänner endast ett fåtal medlemmar i gruppen att det är eller skulle 

kunna bli ett problem. 

Steg 3) svag medvetenhet 

Det finns en generell känsla hos vissa i gruppen att det finns en problematik 

och att något borde förändras, men det finns ingen direkt motivation att göra 

något. Eventuellt saknas ett identifierbart ledarskap, eller så saknas motivation 

och energi hos ledare/-arna för förändring. Klimatet i gruppen bidrar inte till 

motivation. 

Steg 4) förplanering 

Det finns ett erkännande av vissa att det finns en problematik och att något 

borde förändras. Det finns identifierbara ledare, men insatserna är inte särskilt 

fokuserade eller detaljerade. En diskussion pågår men ingen ordentligt 

planering, även om gruppklimatet börjar erkänna behov av förändring. 

Steg 5) förberedelse 

Planering pågår och fokuserar på praktiska detaljer, som vad som ska göras 

och av vem. Det finns generell information om problematiken, samt olika 

aktiviteter, insatser eller policies. Ledarskapet är aktivt och energiskt, och 

resurser söks aktivt. Gruppklimatet ger åtminstone måttligt stöd för insatserna. 

Steg 6) initiering 

Tillräckligt med information finns tillgänglig för att anpassa insatser, och 

aktivitet/-er har startats men ses fortfarande som en ny insats. Det kan finnas 

stor entusiasm bland ledare eftersom hinder och begränsningar ännu inte 

upplevts, och gruppklimatet kan också variera men utan något aktivt motstånd. 

Steg 7) stabilisering 

Ett eller två program/aktiviteter löper på kontinuerligt med stöd från 

beslutsfattare eller administratörer. Insatserna ses som stabila, med erfaren 

personal. Det finns lite upplevt behov av förändring eller expansion. Man 

känner till begränsningar men de verkar inte heller utgöra en anledning för 

förändring. Gruppklimatet stödjer generellt insatserna. 

Steg 8) bekräftelse/expansion 

Det finns standardaktiviteter och ledare/beslutsfattare stödjer en expansion 

eller utveckling av insatserna. Gruppmedlemmar är bekväma i sina positioner, 

och ursprungliga insatser har utvärderats och modifierats. Resurser söks för att 

möjliggöra en förändring, och gruppklimatet stödjer utvecklingen men kan 

vara ifrågasättande beträffande vissa insatser tack vare ökad kunskap och 

önskan för förbättrade aktiviteter. 

Steg 9) professionalisering/ 

ägarskap 

Detaljerad och avancerad kunskap om ämnet/problemet finns, och insatser 

riktar sig också i högre grad mot högriskgrupper eller specifika riskfaktorer. 

Väl erfaren personal leder insatser, ledare/-arna stöttar utvecklingen och 

samhällets samt gruppens involvering är hög. Utvärdering används för att testa 

och modifiera insatser/policies/aktiviteter. Gruppklimatet stödjer insatserna. 
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Bilaga 2 

Informationsbrev om uppsatsstudie avseende kommunens 

arbete med social hållbarhet 
 

Hej! 

 

Jag läser på Programmet för Folkhälsa, samhället och projektledning, 180 hp på 

Mittuniversitetet parallellt med att jag arbetar halvtid som folkhälsoplanerare i XXX 

kommun. I samband med min anställning i XXX kommun under det senaste året har mitt 

intresse växt för att undersöka folkhälsa utifrån de tre hållbarhetsdimensionerna, specifikt den 

sociala hållbarheten vilken anses vara mest närliggande folkhälsoområdet. Mitt 

examensarbete syftar därför till att undersöka det arbete och den process som pågår inom 

kommunen med fokus på social hållbarhet.  

 

Arbete med och utifrån social hållbarhet omfattar många verksamheter och yrkesroller och 

kommunens samhällsplanering/kommunens kultur- och fritidsverksamhet
5
 anses vara en 

betydelsefull del i det, vilket är anledningen till att jag skriver till dig med en förfrågan om att 

delta i studien. 

 

Jag vill förtydliga att jag inte skriver uppsatsen på uppdrag av kommunen eller utifrån min 

yrkesroll, utan fristående i min roll som student på Mittuniversitetet. Intresset och möjligheten 

har dock uppkommit utifrån min erfarenhet som folkhälsoplanerare i XXX kommun.  

 

I min undersökning utgår jag från en befintlig modell som heter Community Readiness Model 

som avser att mäta beredskap inför ett förändrings- eller utvecklingsarbete i olika kontexter 

och grupper. Modellen har framför allt använts inför hälsopreventiva insatser, men i det här 

fallet är syftet alltså att undersöka vilken beredskap samt vilka kunskaper och resurser som 

idag finns i XXX kommun beträffande social hållbarhet.  

 

Uppsatsen genomförs genom intervjuer med kommunala tjänstemän och beräknas ta ca 30-60 

minuter. Intervjun kommer att spelas in och sen transkriberas (skrivas ut ord för ord) för att 

möjliggöra analys. Vid studiens slut förstörs materialet. Vid intervjutillfället träffas vi på en 

tidigare planerad plats och jag beskriver först kortfattat studien och ämnesområdet. 

Intervjufrågorna kommer behandla övergripande frågor om social hållbarhet samt ditt 

perspektiv av kommuntjänstemäns uppfattningar och erfarenheter av det pågående arbetet i 

kommunen.  

 

Deltagandet i studien är frivilligt, och kan när som helst avbrytas - både före, under och efter 

intervjutillfället. Dina uppgifter behandlas konfidentiellt och efter intervjun kommer 

materialet avpersonifieras så att det inte går att urskilja enskilda personer. Det är endast jag 

och vid behov min handledare som kommer ha tillgång till intervjuerna i sin helhet, och 

materialet används endast till detta examensarbete.  

 

                                                 
5
 Beroende på vilken sektor informanten tillhört har sektor samhällsbyggnad eller kultur- och fritidsverksamhet 

angivits. 
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Du som deltar i studien får gärna ta del av den färdiga uppsatsen och om du så önskar 

använda det i den verksamhet du arbetar i.  

 

 

Vänliga hälsningar 

 

Student:     

Caroline Forssbæck   

Folkhälsa, samhälle och projektledning, Mittuniversitetet  

cafo1201@student.miun.se   

0703-678262     

 

Handledare:  

Heléne Zetterström-Dahlqvist 

Universitetsadjunkt folkhälsovetenskap, Mittuniversitetet 

helene.zetterstrom-dahlqvist@miun.se 

060-148502 
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Bilaga 3 

 

Intervjuguide Community Readiness Model - social hållbarhet
6
  

Översatt från engelska och modifierad med avseende på ämnet/området 

 

För den följande frågan, tänk på att ditt svar ska reflektera ditt perspektiv av vad 

kommuntjänstemän tycker och inte vad du personligen anser.  

 

Dimension klimat 

 

1) På en skala från 1-10, hur mycket av en angelägen fråga är social hållbarhet för 

tjänstemän i XXX kommun, med 1 som "ingen angelägen fråga alls" och 10 som "en 

mycket angelägen fråga"?  

  

 Varför anser du att det ligger på den nivån?  

 

Dimension kunskap om frågan 

 

2) På en skala från 1-10 där 1 är ”ingen kunskap” och 10 är ”detaljerad kunskap”, hur mycket 

kunskap har kommuntjänstemän om social hållbarhet?  

 

Varför säger du att det är en ---? 

 

3) Jag kommer läsa upp ett antal punkter med aspekter relaterade till social hållbarhet. 

Skulle du säga att kommuntjänstemän vet ingenting, lite, något eller mycket om var och 

en av följande aspekter? 

 Bakgrunden till arbetet för social hållbarhet i kommunen 

 Syftet/målet med att arbeta för social hållbarhet i kommunen 

 Indikatorer på och kriterier för social hållbarhet 

 Vad som kan göras, eller vilken form av arbete som krävs för en ökad social hållbarhet 

 

 Sondera vid behov varför svaret är det ena eller andra.  

 

4) Finns det missuppfattningar bland kommuntjänstemän om social hållbarhet, t.ex. 

begreppet som sådant eller arbetet som görs?     

Om ja: Vilka är dessa missuppfattningar?  

 

5) Vilken typ av information är tillgänglig i kommunen beträffande social hållbarhet och 

arbetet med social hållbarhet (broschyrer, osv.)?  

 Om ja, det finns, fråga: Använder eller utnyttjar kommuntjänstemännen den här 

informationen?  

 

6) Hur skulle du själv beskriva begreppet social hållbarhet och det arbete som pågår i 

kommunen? Du kan beskriva det, eller associera till ord som du tycker relaterar.  

 

 

Dimension kunskap om insatser 
 

                                                 
6
 Frågor som är ”fetade”/ markerade är centrala för graderings/bedömningsskalan. De som inte är det fungerar 

som sonderande frågor och kan bortses från.  
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Jag kommer fråga dig om pågående insatser för att behandla och ta itu med frågan om social 

hållbarhet. Med insatser menar jag olika program, aktiviteter, eller annat som pågår i 

kommunen.  

 

7) Finns det insatser i kommunen som behandlar eller arbetar med frågan om social 

hållbarhet?  

 

JA  fråga 8 

NEJ  fråga 20 

 

8) Kan du kortfattat beskriva var och en av dessa?  

 Skriv ner samtliga av dessa insatser så att de kan refereras till i fråga 9-10 

 

9) Hur länge har var och en av dessa insatser pågått?  

 

10) Vem eller vilken målgrupp har var och en av dessa insatser (t.ex. särskild målgrupp i 

kommunen; ålder, etnicitet, kön osv.)? 

 

11) Ungefär hur många av kommunens tjänstemän är medvetna om var och en av de 

följande aspekterna av de här insatserna? Skulle du säga inga alls, ett fåtal, några, 

många eller de flesta?  

 Har hört talas om dem?  

 Kan namnge insatserna?  

 Vet syftet med insatserna?  

 Vet vilka insatserna är riktade till?  

 Vet hur insatserna görs (dvs. specifika aktiviteter eller hur de implementeras?) 

 Känner till effektiviteten av insatserna?  

 

12) Utifrån dina svar – varför tror du kommuntjänstemän har den graden av kunskap? 

 

13) Finns det missuppfattningar eller inkorrekt information bland kommuntjänstemän 

vad gäller pågående insatser? Om ja, vilka är dessa?  

 

14) Hur får kommuntjänstemän reda på pågående insatser?  

 

15) Vilka är hindren för enskilda individer att delta i dessa insatser?  

Både kommuntjänstemän och medborgare – om frågan uppstår.  

  

16) Vilka är styrkorna med insatserna?  

  

17) Vilka är svagheterna med insatserna?  

  

18) Används utvärderingsresultat för att förändra i insatser eller för att starta nya?  

 

19) Finns det någon planering för ytterligare insatser för att behandla frågan om social 

hållbarhet i kommunen?   

 

[Ställ bara fråga 20 om respondenten svarat nej på fråga 7, eller var osäker].  

 

20) Försöker någon i kommunen starta igång något för att behandla frågan om social 

hållbarhet? Kan du berätta för mig om det?  
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Dimension ledare/ledarskap  

 

Jag kommer fråga dig hur ledarskapet/ledare i kommunen uppfattar social hållbarhet. Med 

ledarskap menar jag de som skulle kunna påverka utfallet av frågan och de som har inflytande 

i kommunen och/eller de som leder kommunen i att lyckas med sina mål (t.ex. chefer men 

också politiker i det här fallet). 

 

21) På en skala från 1-10, hur mycket av en angelägen fråga är social hållbarhet för 

ledare i kommunen, med 1 som ”inte en fråga alls” och 10 ”en mycket viktig fråga”? 

 

Varför anser du att det är en…? 

 

22) Hur stor prioritet är det att behandla frågan om social hållbarhet för ledarna i 

kommunen?  

 

 Sondera: Kan du berätta varför du anser det?  

 

23) Jag kommer gå igenom en lista med olika sätt som ledare kan visa sitt stöd eller brist på 

stöd för insatser som behandlar social hållbarhet. För varje punkt kan du nämna om du anser 

att inga alls, ett fåtal, några, många eller de flesta ledare visar stöd på detta sätt? Du får också 

gärna förklara varför dina svar.  

Hur många ledare - 

 Stödjer passivt insatser utan att nödvändigtvis själva vara aktiva i sitt stöd?  

 Deltar i att utveckla, förbättra eller implementera insatser, t.ex. genom att vara 

medlemmar i grupper som arbetar med dessa frågor?  

 Stödjer en tilldelning av resurser för att finansiera insatser?  

 Spelar en nyckelroll som ledare eller drivkraft i att planera, utveckla eller 

implementera insatser? (Sondera: hur gör de det?) 

 Spelar en nyckelroll i att säkerställa en långsiktighet i insatserna, t.ex. genom att 

tilldela långsiktig finansiering osv.?  

 

24) Stödjer ledare utökade insatser för att behandla social hållbarhetsfrågan?  

 

Om ja Hur visar de sitt stöd? T.ex. genom passivt stöd, genom att vara involverade i 

insatser eller genom att vara en drivkraft eller nyckelperson i att genomföra dessa 

utökade insatser?  

 

25) Tror du att det skiljer sig utifrån sektorsplacering eller hierarkisk position huruvida ledare 

behandlar eller arbetar med frågan om social hållbarhet?  

 

26) Finns det ledare som skulle opponera sig eller göra invändningar mot att arbeta med 

frågan om social hållbarhet? 

 Om ja, vilken anledning kan det finnas till det?  

 

Dimension klimat 

 

Jag frågar nu om klimatet och stämningen i kommunen och uppfattningen av den. 

 

27) Hur stor prioritet är det för kommunens tjänstemän att arbeta med frågan?  

 

 Kan du förklara ditt svar?  
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[OBS! Hoppa över följande fråga om informanten inte känner till några insatser] 

 

28) Jag kommer gå igenom en lista (som tidigare) över olika sätt som kommuntjänstemän kan 

visa sitt stöd eller brist på stöd för kommunens insatser i frågan om social hållbarhet.  

Här nämner du som tidigare om inga alls, ett fåtal, några, många eller de flesta 

kommuntjänstemän skulle visa sitt stöd på det här sättet? Förklara gärna ditt svar om du 

känner att du vill.  

Hur många kommuntjänstemän… 

 Stödjer åtminstone passivt kommunens insatser utan att vara aktiva i sitt stöd?  

 Deltar i att utveckla, förbättra eller implementera insatser, t.ex. genom att vara 

med på gruppmöten osv. för att arbeta med dessa insatser? 

 Spelar nyckelroller som ledare eller drivkraft i att planera, utveckla eller 

implementera insatser? (Sondera: Hur gör de det?) 

 

29) Ungefär hur många av kommuntjänstemännen skulle stödja utökade insatser för att 

arbeta med social hållbarhet? Skulle du säga inga alls, ett fåtal, några, många eller de 

flesta?  

 

Om fler än inga: Hur skulle de stödja, genom passivt stöd eller genom aktiv medverkan i 

utvecklande av insatser?  

 

30) Vilka är de främsta möjligheterna i kommunen för att arbeta med social hållbarhet? Och 

vilka är de huvudsakliga hindren för att behandla frågan och arbeta för social hållbarhet i 

kommunen?  

 

31) Beskriv kommunen (med dina egna ord).   

Och då menar jag kommunen som arbetsplats och utifrån det klimat och stämning du 

uppfattar råder. 

 

Dimension resurser 

 

Om det finns insatser för att arbeta med frågan lokalt, börja med fråga 32. Om det inte finns 

några, börja med fråga 33.  

 

32) Hur finansieras pågående insatser? Kommer det fortsätta i framtiden?  

 

33) Vilka resurser finns tillgängliga för att arbeta med frågan om social hållbarhet?  

Här menar jag t.ex. extra tid avsatt för anställda, extra anställda eller experter som tas 

in för frågan eller liknande. 

 

34) På en skala från 1-5, där 1 är ”inget arbete” och 5 är ”mycket arbete” – hur mycket 

arbete lägger kommuntjänstemän och/eller ledare ner på följande punkter för att öka 

resurserna vad gäller arbetet med och för social hållbarhet?  

 Söka externa bidrag för att finansiera pågående eller framtida insatser 

 Utbilda och utveckla kunskapen med hänsyn till social hållbarhet 

 Ta in experter för arbetet 

 

35) På en skala från 1 till 10, vad är graden av expertis och kompetens bland de som 

jobbar med social hållbarhet i kommunen, med 1 som ”mycket låg” och 10 som ”mycket 

hög”? 

 

Varför säger du att det är en ---? 
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36) Är du medveten om några förslag eller handlingsplaner som har lämnats in för att 

finansiera arbete med social hållbarhet i kommunen?  

 

Om ja: förklara.  

 

Ytterligare policyrelaterade frågor:  

 

37) Vilka formella eller informella policies eller metoder relaterade till frågan används i 

kommunen?  

 

38) Finns det behov av att införa (eller utöka) policies eller metoder? Om ja, finns det planer 

på att utöka dem? Förklara.  

 

Demografi 

 

1. Kön 

 

2. Vad är din jobbtitel? _____________________________________________________ 

 

4. Vilket åldersspann tillhör du?  

____19-24  ____25-34 

____35-44  ____45-54 

____55-64  ____65-uppåt 

 

5. Bor du i kommunen?  JA - NEJ, isf vilken kommun? ____________________ 

 

Hur länge har du arbetat i kommunen? _________________________________________ 
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Bilaga 4 

 

Förankrad bedömningsskala
7
 för att poängsätta dimensioner 

Community Readiness Model 

 

Dimension kunskap om frågan  

(fetad text indikerar hur en nivå skiljer sig från den tidigare) 

 

Nivå Beskrivning 

  1 Kommuntjänstemän har ingen kunskap om frågan 

 

  2  Endast ett fåtal kommuntjänstemän har någon kunskap om frågan.  

Bland flera kommuntjänstemän finns det missuppfattningar om frågan (t.ex. 

om begreppet som sådant eller om arbetet som görs) 

   

  3  Åtminstone några kommuntjänstemän har hört talas om frågan, men inte 

mycket mer. Bland några kommuntjänstemän kan det finnas 

missuppfattningar om frågan. Kommuntjänstemän kan delvis anse/känna till att 

frågan är lokalt relevant.  

 

  4 Åtminstone några kommuntjänstemän vet lite om bakgrunden till och 

syftet/målet med arbetet samt indikatorer på och kriterier för social 

hållbarhet. Åtminstone några kommuntjänstemän anser/känner till att frågan 

är lokalt relevant.  

 

  5  Åtminstone några kommuntjänstemän vet något om bakgrunden till och 

syftet/målet med arbetet samt indikatorer på och kriterier för social hållbarhet. 

 Åtminstone några kommuntjänstemän anser/känner till att frågan är lokalt 

relevant. 

 

  6  Åtminstone några kommuntjänstemän vet något om bakgrunden till och 

syftet/målet med arbetet samt indikatorer på och kriterier för social hållbarhet.  

 Åtminstone några kommuntjänstemän anser/känner till att och hur frågan är 

lokalt relevant, och är medvetna om vad det innebär för kommunen. 

 

  7  Åtminstone några kommuntjänstemän vet mycket om bakgrunden till och 

syftet/målet med arbetet samt indikatorer på och kriterier för social hållbarhet.  

 Åtminstone några kommuntjänstemän anser/känner till att och hur frågan är 

lokalt relevant, och är medvetna om vad det innebär för kommunen. 

 

  8  De flesta kommuntjänstemän vet mycket om bakgrunden till och syftet/målet 

med arbetet samt indikatorer på och kriterier för social hållbarhet. Åtminstone 

                                                 
7
 Författarens översättning. Ursprunglig benämning: anchored rating scale.  
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några kommuntjänstemän har mycket kunskap om hur frågan är lokalt 

relevant, vad det innebär för kommunen och hur man ska arbeta med frågan.  

 

  9  De flesta kommuntjänstemän har detaljerad kunskap om frågan, och vet 

detaljerad information om bakgrunden till och syftet/målet med arbetet samt 

indikatorer på och kriterier för social hållbarhet. De flesta kommuntjänstemän 

har mycket kunskap om hur frågan är lokalt relevant, vad det innebär för 

kommunen och hur man ska arbeta med frågan. 

 

Dimension kunskap om insatser 

 

Nivå Beskrivning 

1 Kommuntjänstemän har ingen kunskap om lokala insatser för att arbeta med 

frågan 

 

2  Endast ett fåtal kommuntjänstemän har någon kunskap om lokala insatser för 

att arbeta med frågan. Kommuntjänstemän kan ha missuppfattningar eller 

inkorrekt information om lokala insatser (t.ex. syftet med dem eller vilka som 

är målgruppen). 

   

  3  Åtminstone några kommuntjänstemän har hört talas om lokala insatser, men 

inte mycket mer.  

 

  4 Åtminstone några kommuntjänstemän har hört talas om lokala insatser och är 

bekanta med syftet med de insatserna. 

 

  5  Åtminstone några kommuntjänstemän har hört talas om lokala insatser, är 

bekanta med syftet med de insatserna, vilka som är målgruppen och hur 

insatserna fungerar.  

 

  6  Många kommuntjänstemän har hört talas om lokala insatser och är bekanta med 

syftet med de insatserna. Åtminstone några kommuntjänstemän vet vilka som är 

målgruppen och hur insatserna fungerar.  

 

  7  Många kommuntjänstemän har hört talas om lokala insatser, är bekanta med 

syftet med de insatserna, vilka som är målgruppen och hur insatserna 

fungerar. Åtminstone ett fåtal av kommuntjänstemännen känner till 

effekten av lokala insatser.  

 

  8  De flesta kommuntjänstemän har hört talas om lokala insatser och är bekanta 

med syftet med de insatserna. Många kommuntjänstemän vet vilka som är 

målgruppen och hur insatserna fungerar. Några kommuntjänstemän känner till 

effekten av lokala insatser.  
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  9  De flesta kommuntjänstemän har omfattande kunskap om lokala insatser och 

känner till syftet med de insatserna, vilka som är målgruppen och hur 

insatserna fungerar. Många kommuntjänstemän känner till effekten av lokala 

insatser. 

 

Dimension ledare/ledarskap 

 

Nivå Beskrivning 

1 Ledarna/ledarskapet anser inte att frågan är angelägen eller relevant.  

 

2  Ledarna/ledarskapet anser att frågan eventuellt kan vara relevant för kommunen, 

men anser inte att frågan kan eller bör arbetas med. 

   

  3  Åtminstone några av ledarna anser att frågan kan vara relevant för 

kommunen. Det kanske inte ses som en prioritet. De visar ingen direkt 

motivation att agera.  

 

  4 Åtminstone några av ledarna anser att frågan är relevant för kommunen och att 

någon slags insats behövs för att arbeta med den. Trots att några kan vara 

åtminstone passivt stödjande av pågående insatser, så är det endast ett fåtal 

som deltar i att utveckla, förbättra eller implementera insatser. 

 

  5  Åtminstone några av ledarna deltar i att utveckla, förbättra eller 

implementera insatser, möjligtvis genom att vara medlemmar i arbetsgrupper 

som arbetar med insatser eller genom att vara stödjande i att tilldela resurser till 

dessa insatser.  

    

  6  Åtminstone några av ledarna spelar en nyckelroll i att delta i pågående insatser 

och i att utveckla, förbättra och/eller implementera insatser, kanske genom att 

leda grupper eller genom att tala offentligt till förmån för insatserna, och/eller 

som andra former av drivkrafter. 

 

  7  Åtminstone några av ledarna spelar en nyckelroll i att säkerställa eller 

förbättra den långsiktiga lönsamheten/hållbarheten beträffande insatserna, 

t.ex. genom att tilldela långsiktig finansiering. 

 

  8  Åtminstone några av ledarna spelar en nyckelroll i att utöka och förbättra 

insatser, genom att utvärdera och modifiera insatser, söka nya resurser, 

och/eller genom att hjälpa till med att utveckla och implementera nya insatser. 

 

  9  Åtminstone några av ledarna granskar kontinuerligt utvärderingsresultat för 

insatserna och modifierar finansiellt stöd i enlighet. 
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Dimension klimat 

 

Nivå Beskrivning 

1 Kommuntjänstemän anser inte att frågan är angelägen eller relevant. 

 

2  Kommuntjänstemännen anser att frågan eventuellt kan vara relevant för 

kommunen, men anser inte att frågan kan eller bör arbetas med. 

   

  3  Några av kommuntjänstemännen anser att frågan kan vara relevant för 

kommunen, men det ses inte som en prioritet. De visar ingen direkt 

motivation att agera.  

 

  4 Några av kommuntjänstemännen anser att frågan är relevant för kommunen och 

att någon slags insats behövs för att arbeta med den. Trots att några kan vara 

åtminstone passivt stödjande av pågående insatser, så är det endast ett fåtal 

som deltar i att utveckla, förbättra eller implementera insatser. 

 

  5  Åtminstone några av kommuntjänstemännen deltar i att utveckla, förbättra 

eller implementera insatser, möjligtvis genom att vara medlemmar i 

arbetsgrupper som arbetar med insatser. 

    

  6  Åtminstone några av kommuntjänstemännen spelar en nyckelroll i att 

utveckla, förbättra och/eller implementera insatser, kanske genom att vara med i 

grupper eller genom att tala offentligt till förmån för insatserna, och/eller som 

andra former av drivkrafter. 

 

  7  Åtminstone några av kommuntjänstemännen spelar en nyckelroll i att 

säkerställa eller förbättra den långsiktiga lönsamheten/hållbarheten 

beträffande insatserna. Attityden i kommunen är att ”vi har tagit ansvar”.  

 

  8  Majoriteten av kommuntjänstemännen stödjer starkt och aktivt insatser eller 

behovet av insatser. Deltagandenivån är hög. ”Vi behöver fortsätta med våra 

insatser och se till att det vi gör är effektivt”.   

 

  9  Majoriteten av kommuntjänstemännen stödjer starkt och aktivt insatser för att 

arbeta med frågan. Kommuntjänstemän efterfrågar ansvarstagande. 

 

Dimension resurser 

 

Nivå Beskrivning 

1 Det finns inga resurser tillgängliga för (fler) insatser. 

 

2  Det finns mycket begränsade resurser (som t.ex. extra tid för anställda) 

tillgängliga som kan användas för fler insatser. Det finns inga åtgärder för att 
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tilldela resurser vad gäller frågan. Finansiering för pågående insatser är inte 

stabil eller kontinuerlig.  

   

  3  Det finns vissa resurser (som t.ex. extra tid för anställda eller extra anställda) 

som kan användas för fler insatser. Det finns få eller inga åtgärder för att tilldela 

resurser vad gäller frågan.  

 

  4 Det finns vissa resurser identifierade som kan användas för fler insatser. Några 

kommuntjänstemän eller ledare har undersökt eller håller på att undersöka 

användning av dessa resurser för att arbeta med frågan.  

 

  5  Det finns vissa resurser identifierade som kan användas för fler insatser för att 

arbeta med frågan. Några kommuntjänstemän eller ledare arbetar aktivt med 

att säkra dessa resurser, t.ex. genom att söka externa bidrag, utbilda och 

utveckla kunskapen eller att ta in experter.  

    

  6  Nya resurser har erhållits och/eller tilldelats för att stödja fler insatser för att 

arbeta med frågan.  

 

  7  En avsevärd del av tilldelade resurser för insatser kommer från källor som 

förväntas vara stabila eller kontinuerliga.   

 

  8   En avsevärd del av tilldelade resurser för insatser kommer från källor som 

förväntas ge kontinuerligt stöd. Kommuntjänstemän undersöker ytterligare 

stöd för att implementera nya insatser.  

 

  9  Mångsidiga resurser och medel är säkrade, och insatserna förväntas vara 

löpande. Det finns ytterligare stöd för nya insatser. 
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Bilaga 5 

Poängsättning/gradering enligt Community Readiness Model av varje 

informant utifrån respektive dimension
8
 

 

                    Informant 

Dimension   
#1 – SB #2 – SB #3 – SB #4 – KF #5 – KF #6 - KF 

Kunskap om frågan 5,5 5 4,5 4,5 5,5 4,5 

Kunskap om insatser 6,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,75 

Ledare/ledarskap 4,5 4,5 4,5 5,5 6 5 

Klimat 5 5,5 5 4 5,5 4,5 

Resurser 5,75 4,5 4,5 3,5 5 4,5 

 

                                                 
8
 SB står för Samhällsbyggnad, och KF står för Kultur- och Fritid.  


